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COMUNISTUL
/ ' 

muncitor 
exemplar

O îndelungata «xperiență reporte
ricească m-a pus, de-a lungul ani
lor, față in față cu sute și mii da 
destine muncitorești. De ce mă gîn- 
desc, acum, cind scriu aceste rîn- 
duri, tocmai la Gh. M. ? în nici un 
caz nu pentru că face parte din- 
tr-o familie de muncitori din tată 
în fiu ; nici pentru că a respectat 
tradiția încetățenită decenii la rînd 
și a optat, stimulat de o adîncă și 
statornică pasiune, pentru profesia 
•familiei — aceea de constructor de 
nave. Mi-a venit în minte un fapt 
din viața lui : de peste douăzeci și 
cinci de ani de cind lucrează în 
șantierul unde se nasc vapoarele 
românești, n-a lipsit nici măcar o 
singură zi de la lucru ; peste două
zeci și cinci de ani de activitate 
pusă tot timpul sub semnul înțele
gerii depline a datoriilor elementa
re de muncitor.

— Nu înțeleg ce-ți pare deosebit
— mi-a replicat o dată. Eu, din 1944 
slnt membru de partid. Și nu mun
ca este prima mea sarcină de par
tid ?

O existență obișnuită, o existență 
exemplară ? Mai de grabă o exis
tență firească, de muncitor comu
nist. Dar, în suma tuturor acestor 
biografii de comuniști descoperi sen
sul structurat al milioanelor de bio
grafii muncitorești cure ating, 
într-un asemenea climat, altitudinea 
exemplarității. Sînt biografii afirmate 
la înaltele temperaturi ale. muncii, 
emoționantă școală a perfecționării 
profesionale și morale.

Marxismul a demonstrat limpede 
că nașterea omului s-a datorat Mun
ții. Om și muncă — iată termeni 
aflați intr-o oontinuă confruntare și 
determinare. în societatea noastră se 
apune — cu cel mai îndreptățit temei
— muncitorul comunist este și trebuie 
să fie un muncitor model. Prin felul 
cum înțelege să-și facă datoria, ori
unde societatea îl așează în meca
nismul producerii valorilor materiale 
și spirituale, muncitorul comunist 
propune modele viabile de conștiință 
înaltă, de muncă aflată tot timpul 
sub imperativul datoriei.

Comunismul și Munca sînt concepte 
organic sudate, intim întrețesute. Is
toria filozofiei a cunoscut nu puține 
doctrine ideologice ale trîndavilor, 
expresii directe ale justificării siste
melor de exploatare, de trai pe seama 
muncii altora ; în opoziție cu ele, co
munismul este doctrina științifică 
tocmai a clasei muncitoare, este filo
zofia celor ce muncesc. „Pămîn-tul 
este al celor harnici" — a proclamat 
marele imn al muncitorilor, așezînd 
munca printre cele mai de seamă 
valori.

Respectul pentru muncă a fost în
totdeauna una dintre caracteristicile 
muncitorilor revoluționari ; chiar și 
în condițiile vitrege, âle exploatării, 
masele populare au dat cinstea cuve
nită muncii — izvorul tuturor împli
nirilor — privind-o ca pe o datorie 
elementară, expresie vie a superio
rității morale față de exploatatori.

Poporul român a fost și: este un 
popor de oameni harnici.

Piețele alimentare oferă 
în prezent cantități îndes
tulătoare de produse speci
fice anotimpului în care 
ue aflăm, iar proviziile de 
iarnă ale orașelor sînt, in 
cca mai mare parte a lor, 
deja puse la păstrare in si
lozuri. în contrast cu a- 
ceastă situație, demnă de 
toată lauda, iși fac însă 
simțite prezența uncie de
ficiențe organizatorice pri
vind circulația normală a 
mărfurilor de la depozi
te la magazine, o se
rie de încălcări ale regu
lilor generale de comerț, cu 
influențe negative asupra 
nivelului servirii popu
lației. Se remarcă de ase
menea neajunsuri privind 
respectarea mercurialelor 
în activitatea pieței neorga
nizate, cca a producătorilor 
individuali. Sint carențe e- 
vidente care influențează 
in mod direct buna desfă
șurare a aprovizionării. 
Este normal, deci, să punem 
de Ia bun început întreba
rea : cum sînt controlate 
piețele de către membri ai 
comitetelor executive ale 
consiliilor populare, muni
cipale și orășenești, ale sec
toarelor Capitalei și, in pri
mul rind, de către pri
mari ? Cum asigură aceștia 
ca subordonații, conduce
rile compartimentelor cu a- 
tribuțiuni in acest sens, 
să-și îndeplinească sarcina 
de a controla permanent 
modul cum se desfășoară 
aprovizionarea, de a inter

Este meritul muncitorului comunist 
că a preluat tot ceea ce se cheamă 
tradiție înaintată — hărnicia, spiritul 
de inițiativă și de responsabilitate, 
receptivitatea pentru nou, sentimentul 
datoriei — și, în condițiile muncii des
povărate de exploatare, a retopit și a 
împlinit toate aceste trăsături în ceea 
ce numim noua atitudine față de 
muncă — rod al noii sale poziții so
ciale, aceea de proprietar și producă
tor.

Atitudinea nouă a comunistului 
față de muncă a început să se con
tureze în focul revoluției populare, 
în anii de după război, ani de 
lipsuri din cele mai grele, cînd pri
mii, comuniștii și-au făcut un titlu 
de mîndrie din a se angaja eroic, 
trup și suflet, in bătălia reconstruc
ției, de a infringe prin muncă m- 
dîrjită, de o înaltă conștiință revolu
ționară, pustiitoarele nevoi. Au ur
mat apoi anii marilor șantiere, anii 
de avint constructiv ai cincinalelor. 
Din efortul neîntrerupt, din gindirea 
realistă, creatoare, din capacitatea de 
a visa a comuniștilor, a tuturor celor 
care i-au urmat în această ofensivă 
— iar comuniștii au fost urmați de 
întregul popor — s-au născut monu
mentele durabile ale epocii socialiste, 
cetățile oțelului, ale luminii, chimiei, 
școlile și teatrele, noile așezări ur
bane și rurale. In această vastă, 
răscolitoare edificare, muncitorul co
munist s-a aflat statornic in rîndul 
întîi, ..și-a ..țiștigat vprân .viabilitatea 
exemplului oferit un prestigiu bine
meritat. Au fost vremuri cind spi
ritul revoluționar muncitoresc în
semna să ieși în stradă și să înfrunți 
mitralierele jandarmilor, să înfrunți 
gloanțele la asaltul prefecturilor ori 
la împărțirea pămînturilor moșie
rești. Astăzi, pentru comuniști, prima 
sarcină revoluționară este munca. 
Prin muncă zidim orânduirea nouă, 
prin muncă desăvîrșim vasta acțiune 
revoluționară desfășurată de partid în 
semicentenarul existenței sale ; de a- 
ceea astăzi munca are un caracter re
voluționar ; de aceea atitudinea îna
intată a comunistului față de muncă 
este o manifestare a spiritului de 
partid, o sarcină cotidiană în cadrul 
revoluției sociale ce o înfăptuim în 
țara noastră. Comunistul are perma
nent în fața ochilor idealul însufleți- 
tor al ridicării României pe culmile 
progresului, ale civilizației socialiste. 
Patriotismul fierbinte este generatorul 
unor fapte deosebite în muncă.

în condițiile noastre, ale orânduirii 
socialiste, munca este piatra de în
cercare a calităților umane, supre
mul criteriu de apreciere a merite
lor, de cîștigare a respectului și dem
nității. Astăzi, munca este o datorie 
de onoare a comunistului — ca și a 
fiecărui cetățean — deoarece, așa 
cum spunea Lenin „Pentru întîla 
oară, după secole de muncă pentru 
alții, de muncă silnică în folosul ex
ploatatorilor, se ivește posibilitatea
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veni cu măsuri practice a- 
colo unde este nevoie 7

BUCUREȘTI
Cartierele municipiului 

sint,, in general, bine apro
vizionate cu legume și 
fructe, fapt de altfel con-

dințele de speculă ce mai 
apar, pe alocuri, în peri
metrul pieței neorganizate.

La unitatea I.L.F. nr. 221 
din Piața Titan 2, cu o zi 
înainte de vizita noastră, se 
primise 2 900 kg de varză, 
calitatea a Il-a și 315 kg de 
varză, calitatea I. Peste

4 200 kg cartofi se vin
deau cu preț de calita
tea I, deși ei erau de ca
litatea a Il-a. La unitatea' 
I.L.F. din calea Griviței 
134—136, morcovii de 1,10 

■lei/kg se vindeau cu 1,70 
lei/kg (eît se percepe pen
tru calitatea extra). Nici

Cum controlați 
piețele, tovarăși 

primari ?
semnat și cu alte prilejuri 
de ziarul nostru. Dar în des
facerea produselor continuă 
să se manifeste serioase a- 
bateri de la normele legale. 
Este vorba, în principal, de 
practicarea, de către unii 
gestionari și vînzători, a u- 
nor prețuri neconforme cu 
calitatea mărfurilor, de ten-

noapte — minune : în fața 
unității își face apariția o 
grămăjoară cu varză de ca
litatea a Il-a și un adevărat 
„munte" cu varză de calita
tea I (bineînțeles, în mare 
parte, doar ca preț). O si
tuație similară ne-a fost se
sizată la unitatea Gostat 
din Piața Militari, unde

prețul merelor nu cores
pundea, aici, cu starea 
mărfii.

Intervenția promptă, o- 
perativă, pentru curmarea 
unor asemenea anomalii, nu 
este posibilă, fără îndoială, 
decit prin cunoașterea la 
timp a realităților din piețe 
de către cadrele de decizie

Galați Nodwnâ ta cartien» Țiglina Folo s Gh. VlnțllS

BENEFICIUL — 
indicator esențial 

al eficienței economice
Prevederile planului pe primul 

an al cincinalului în domeniul 
economic se înfăptuiesc în con
dițiile îmbunătățirii laturilor finan
ciare ale activității întreprinderilor, 
sporirii volufnulUi acumulărilor ' bă
nești, îndeosebi a beneficiilor, ridi
cării nivelului rentabilității — ex
presie sintetică, concentrată a crește
rii eficienței producției materiale. 
O dovadă elocventă o constituie fap
tul că acumulările bănești realizate în 
trei trimestre din acest an in unitățile 
de stat depășesc cu 3,6 la sută pe cele 
planificate, o contribuție importantă 
aducînd o serie de ramuri indus
triale, precum și transporturile. Toate 
ministerele și celelalte organe centrale 
(cu excepția Ministerului Turismului) 
prezintă depășiri de plan Ia beneficii. 
Pe ansamblul economiei naționale 
(exclusiv unitățile agricole de stat 
care raportează realizările financiare 
la sfîrșitul anului), circa 88 la 
sută din întreprinderile prevăzute 
să dea beneficii au depășit sar
cinile la acest indicator. Aceste 
realizări au la bază atît factori de or
din cantitativ, cum este depășirea vo
lumului planificat al producției- 
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OMUL FAȚĂ ÎN FAȚĂ 
CU EL ÎNSUȘI...

marfă vîndute și încasate, cît, îndeo
sebi, factori calitativi : fabricarea 
unor produse de calitate superioară 
cu rentabilitate mai mare, obținerea 
— pe această bâză la export a unor 
■prețuri' tîiai burnt afeeîV - cele prevă
zute, accelerarea. încasării' produselor 
livrate ș.a. în majoritatea ramurilor 
și subramurilor industriale a avut loc 
o reducere sub nivelul planificat a 
cheltuielilor Ia 1 000 lei producție- 
marfă : în industria metalurgică cu 
peste 7 lei, în industria construcțiilor 
de mașini cu aproape 6 lei, în chi
mie cu 4 lei, ceea ce echivalează cu 
economii de peste o jumătate miliard 
de lei.

Dacă la nivel macroeconomic, indi
catorii examinați au o dinamică po
zitivă, analiza situației existente 
la nivelul fiecărei întreprinderi 
scoate la iveală importante re
zerve, precum și menținerea unor 
neajunsuri cunoscute, pentru li
chidarea cărora unitățile respective 
nu au acționat cu suficientă fermita
te. Astfel, deși cea mai mare parte a 
întreprinderilor și-au îndeplinit și de
pășit planul de beneficii, totuși, o 
serie de unități republicane și locale

— primari și vicepreședinți 
ai consiliilor populare de 
sector. Or, apariția încă de 
la începutul perioadei de 
iarnă a unor asemenea ca
rențe arată că acest con
trol nu se exercită perma
nent, în mod sistematic, că 
nu este întotdeauna însoțit 
de măsuri energice, menite 
să ducă la eliminarea defi
ciențelor constatate, la pre- 
întîmpinarea altora.

In raidul nostru prin 17 
unități de desfacere și 6 
piețe alimentare am sesi
zat multe nereguli în pri
vința vînzării roșiilor de 
seră.

— Trecerea, de către ges
tionarii necinstiți, a roși
ilor de la o calitate la alta
— și, deci, umflarea prețu
lui (între calitatea I și a 
Il-a, „transformarea" cea 
mai des întîlnită, diferența 
de preț se ridică în prezent 
la 4,35 lei/kg — n.a.) — este 
ușurată și de unele imper
fecțiuni ale STAS-ului în 
vigoare (1421/68), ca și de 
faptul că furnizorii nu vor 
să livreze marfa pe dimen
siuni — ne-a exprimat o- 
pinia sa Eugen Ciucuriță, 
directorul comercial al în
treprinderii de magazine 
Gostat. în STAS se spune

Mihai IONESCU 
Vasiie GAFTONE 
Nicolae 
ZAMFIRESCU 
Nistor ȚUICU
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nu au realizat integrai sarcina stabi
lită. în industrie, este semnificativ 
faptul că în unele ramuri, care au în
registrat în ansamblu rezultate bune 
— cum ar fi chimia — există și între
prinderi cu nerealizări importante ca, 
de pildă, Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Turnu Măgurele sau 
Uzina de fibre sintetice din Săvinești. 
După numărul de unități, cele mai 
multe restanțe la indicatorul benefi
cii se localizează în economia locală 
și în industria ușoară. Factorii de 
răspundere trebuie să reflecteze în 
modul cel mai serios la faptul că, 
prin nerealizările înregistrate, nu nu
mai că s-au îngrădit posibilitățile de 
autofinanțare ale întreprinderilor res
pective, dar au fost influențate 
negativ, în cadrul ramurii respective, 
eforturile făcute in acest domeniu de 
celelalte unități. Acest aspect apare și 
mai pregnant la întreprinderile — 
este adevărat, restrânse ca număr — 
planificate cu beneficii, dar care au 
înregistrat pierderi, sau la întreprin
derile planificate încă, din diferite 
motive, cu pierderi, care în fapt 
au depășit volumul acestora, în. loc 
să se străduiască să le reducă, ori să 
intre chiar in regim de rentabilitate, 
cum au reușit — prin strădaniile de
puse — peste 30 întreprinderi din in
dustria materialelor de construcții, 
alimentară, transporturi și economia 
locală.

, Cauzele sînt multiple : neîndepli- 
nirea planului producției-marfă vîn- 
dută și încasată, creșterea soldului de 
facturi emise și neîncasate, depășirea 
nivelului planificat al cheltuielilor de 
producție, ca urmare a nefolosirii in
tegrale a capacităților de producție, 
nerespectării consumurilor specifice 
de materii prime și materiale, înre
gistrări de cheltuieli nepconomicoase. 
In legătură cu acestea din urmă (do- 
bînzi, penalizări, locații, amenzi ș.a.) 
trebuie remarcat că ele sînt cu circa 
125 milioane lei mai mici decît în pri
mele trei trimestre ale anului prece
dent. Rebuturile, însă, cresc față de 
perioada corespunzătoare din anul 
1970, looalizîndu-se îndeosebi în con
strucțiile de mașini și metalurgie.

în întreprinderile în care s-au con
semnat asemenea neajunsuri s-a fă
cut o araliză temeinică a cauzelor 
acestora, s-au stabilit măsuri pentru 
redresarea situației. Se impune în 
contihuare ca toate întreprinderile și 
centralele, toți factorii de decizie să 
examineze cu inalt simț de responsa-

Alexandru ȘESAN 
director general adjunct 
în Ministerul Finanțelor
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CELUI DE-AL XXI-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CANADA

TORONTO 
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

tuturor comuniștilor și al întregului nostru popor, vă transmitem dum
neavoastră, delegați la cel de-al XXI-lea Congres al Partidului Comu
nist din Canada, și prin dumneavoastră, tuturor comuniștilor și clasei 
muncitoare canadiene un cald salut frățesc și urări de succes în tra
ducerea în viață a hotărîrilor congre sului, în activitatea partidului dv. 
consacrată aspirațiilor de pace, democrație și socialism ale oamenilor 
muncii canadieni, luptei împotriva imperialismului, pentru înțelegere 
și colaborare internațională.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile tovărășești 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Canada se 
vor dezvolta și în viitor, pe baza principiilor marxism-leninismului, 
internaționalismului proletar, ale independenței, egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile interne, în interesul întăririi prieteniei 
dintre partidele și popoarele noastre, al cauzei generale a păcii și socia
lismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

0 strălucită manifestare 
a prieteniei româno-iugoslave,

o contribuție remarcabilă 
la cauza generală

a socialismului și păcii
Cu sentimente de vie satisfacție și 

adînc interes a fost urmărită in a- 
ceste zile de către întregul popor ro
mân vizita de prietenie pe care a fă
cut-o în țara noastră tovarășul IosiiP 
Broz Tito, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, preșe
dinte al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, la invitația tovarășului >- 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. în- 
tîmpinîndu-1 pe înaltul sol al popoa
relor Iugoslaviei, vecine și prietene, 
cu caldă ospitalitate, salutînd cu ova
ții și urale prezența pe meleagurile 
bănățene a conducătorilor de partid 
și de stat români și iugoslavi, popu
lația municipiului Timișoara s-a fă
cut interpreta sentimentelor între
gului popor român, care vede în a- 
ceastă nouă întîlnire a celor doi pre
ședinți o mărturie a bunelor relații 
de prietenie și colaborare dintre ță
rile și popoarele noastre. Intr-ade
văr, viața demonstrează că popoarele 
celor două țări trăiesc alături ca doi 
buni tovarăși, vecini și prieteni, res- 
pectîndu-se reciproc și într-ajutorîn- 
du-se frățește, așa cum de altfel au 
făcut nu o dată în trecutul de luptă 
comună pentru cucerirea libertății și 
independenței naționale, așa cum co
laborează cu succes astăzi, în opera 
de construcție socialistă.

Desfășurate într-o ambianță de 
căldură tovărășească, de cordialitate, 
deplină înțelegere și 'încredere re
ciprocă, convorbirile oficiale dintre cei 
doi conducători de partid și de stat 
continuă o practică ce a devenit tra
dițională și care s-a soldat cu 
rezultate deosebit de fructuoase. 
Comunicatul comun sintetizează, 
într-un tablou succint, aceste re
zultate, evocînd cu satisfacție a- 
dîincirea, dezvoltarea și diversificarea 
colaborării româno-iugoslave pe mul
tiple planuri, creșterea an de an a 
schimburilor, în dublu sens, de bu
nuri materiale și spirituale — su
gestiv fiind pentru sporirea rapidă a 
schimbului de mărfuri faptul că in 
1972 nivelul acestuia va depăși pe 
cel prevăzut pentru 1975 — lărgirea 
formelor și modalităților de coopera
re și specializare în producție, în do
meniul tehnioo-științific, realizarea 
unor importante obiective în comun, 

între care strălucește, cu diadema sa 
de lumini, grandiosul edificiu de la 
Porțile de Fier — rod al geniului 
creator al celor două popoare și 
exemplu al cooperării cu succes și al 
bunei vecinătăți. Se poate apre
cia că întreg ansamblul colabo
rării româno-iugoslave reprezintă o 
afirmare elocventă a deplinei egali
tăți în drepturi a două țări socialiste 
suverane, caracterizîndu-se printr-un 
înalt grad de înțelegere, încredere și 
stimă reciprocă.

Succesele obținute de popoarele ro
mân și iugoslav în opera de con
strucție socialistă, dinamismul eco
nomiilor celor două țări oferă in 
permanență noi și noi posibilități 
pentru continua dezvoltare a colabo
rării reciproc avantajoase. Fructifi
carea acestor largi posibilități în ve
derea îmbogățirii și diversificării 
colaborării româno-iugoslave a po
larizat. de aceea, atenția celor două 
părți, ceea ce și-a găsit concretiza
re in adoptarea unui șir de hotărâri 
și recomandări practice, concrete, pe 
linia cooperării și specializării. In 
mod special trebuie subliniat că a- 
ceastă orientare vizează ramurile și 
domeniile cele mai moderne ale pro
ducției, purtătoare ale progresului 
tehnico-Științific, inclusiv preocupa
rea pentru folosirea complexă, în 
continuare, a potențialului hidro-e- 
nergetic comun al Dunăriî.

Fără îndoială că toate aceste ho
tărâri vor consolida baza materială 
a relațiilor de prietenie româno-iu
goslave. mareînd noi și importante 
contribuții la accelerarea mersului 
înainte al ambelor popoare pe dru
mul edificării noii societăți și, în 
acest fel, la cauza generală a socia
lismului. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Consi
der că tot ceea ce noi am discutat 
corespunde pe deplin intereselor 
partidelor și popoarelor noastre, in
tereselor tuturor țărilor socialiste, 
mișcării comuniste și revoluționare 
și izvorăște din dorința sinceră de a 
face totul pentru triumful ideilor so
cialismului, păcii și cooperării inter
naționale. De aceea, noi dăm o apre
ciere deosebită rezultatelor vizitei și 
convorbirilor — care sînt, de altfel, 
o continuare a celorlalte intilniri și 
convorbiri pe care le-am avut — și 
doresc să exprim convingerea că ele 
vor fi urmate de noi asemenea in
tilniri, de adincirea în continuare » 
colaborării și cooperării între parti
dele și popoarele noastre".

La rindul său, președintele Iosip 
Broz Tito sublinia : „Iugoslavia și 
România sînt două țări vecine care 
demonstrează cum pot fi promovate 
relațiile de bună vecinătate, sînt două 
țări care se pot înțelege, neavînd în
tre ele nici un fel de dificultăți care 
să nu poată fi înlăturate prin com
prehensiune reciprocă și care pot 
găsi în continuare noi forme de co
laborare... Noi am stabilit astăzi că 
există multe domenii in care puteni 
acționa pentru extinderea acestei co
laborări".

Dorința și năzuința noastră comu
nă de a dezvolta continuu prietenia 
și colaborarea multilaterală româno- 
iugoslavă își găsesc un teren fertil în 
așezarea relațiilor dintre România si 
Iugoslavia pe temelia trainică a unei 
riguroase respectări a principiilor 
independenței și suveranității, ega-

Dumitru ȚINU

(Continuare în pag. a V-a)
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faptul]
DIVERS!

file din istoria luptei 
pentru făurirea unității99

De o vîrstă | 
cu orașul |

Eveniment pionieresc la Mo- ■ 
tru ! împlinind vîrsta de șapte I 
ani, Dragostin Forlacu, elev în | 
clasa a Il-a la una din școlile ge
nerale din oraș, a primit, îm- I 
preună cu nouă colegi de... ge- I 
nerație, cravata roșie. Ineditul ’ 
evenimentului constă însă în fap- I 
tul că micul pionier nu este al- I 
tul decît... primul copil născut | 
în orașul Motru, care numără și . 
el tot șapte ani de existență. De I 
o vîrstă cu orașul, micul Dra- I 
gostin a trăit un moment emo- 1 
ționant pe care, fără îndoială, I 
și-l va aminti toată viața.

Fără rate
Marcel Berceanu, contabil la 

cooperativa meșteșugărească 
„încălțămintea manuală" din 
București, manifesta de la o vre
me un ir.teres deosebit pentru 
reținerile provenite din rate ale 
cooperatorilor. De aceea, in loc 
să le expedieze printr-o simplă 
mențiune în statele de salarii, 
le nota pe niște hârtii aparte pe 
care le înmîna casierilor plăti
tori. „O evidență mai complica
tă, dar mai sigură" — zicea el. 
Nu după multă vreme s-a stabi
lit însă că, prin intermediul a- 
cestei „inovații" contabile, dum
nealui își însușise 114 000 lei din 
ratele plătite de salariați. In 
urma acestui fapt, a fost trimis 
în fața instanței de judecată 
care i-a asigurat, rapid și... inte
gral, răsplata prevăzută de lege. 
Prin sentința pronunțată de Tri
bunalul municipiului Bucu
rești, M. B. a fost condamnat la 
12 ani închisoare și 10 ani inter
zicerea unor drepturi.

Vînătoare 
tragică

Tntr-una din nopțile trecute, 
șoferul Gheorghe Nicolae, de la 
C.A.P Urechești (Vrancea), îm
preună cu alți doi consăteni au 
pornit la o vînătoare de Iepuri 
cu farurile mașinii. După ce 
și-au umplut bine ■ tolbele, s-au 
îndreptat spre casă. La ieșirea 
pe șosea, cei trei au fost somați 
însă de vînătorii Gheorghe Co- 
mănici și Ștefan Lefter să o- 
prească. Drept răspuns, șoferul 
a apăsat pe accelerator. Vrînd 
să spargă unul din cauciucurile 
mașihii, Gheorghe Comănici. a 
tras un foc, dar l-a lovit, mortal 
pe Gheorghe Nicolae. După cî- 
teva sute de metri, mașina s-a 
răsturnat în șanțul șoselei. 
Acum, toți cei implicați în acea
stă întîmplare vor suferi conse
cințele propriilor lor fapte.

Cine-i 
păgubașul ?

In noaptea de 3 spre 4 noiem
brie a.c., pe șoseaua din comuna 
Scornicești (Olt), a fost găsită o 
ladă în care se afla un întreg 
stoc de canete pentru războaie 
automate de țesut bumbac. Por- 
nindu-se de la însemnele ' exis
tente pe ladă s-au făcut tot fe
lul de investigații pentru iden
tificarea păgubașului, dar fără 
folos. Fiecare din cei întrebați 
a răspuns că n-a tnregistrat o 
astfel de pierdere. De aceea, 
cine crede că ar putea descurca 
„ițele" acestei lăzi este bine să 
se adreseze postului local de mi
liție.

Cu gogoși
Un ofițer de miliție din cadrul | 

I.M.M.B. se afla, zilele trecute, I 
într-un magazin alimentar pen- 1 
tru a face cumpărături. In acest I 
timp a observat că un individ a I 
cumpărat nu mai puțin de doi 
saci de făină. întrebîndu-1 ce i 
face cu Un stoc atît de mare, a I 
aflat că Grigore Voicu, cumpă
rătorul, era gestionar la o unitate I 
de gogoșerie-patiserie. Avea | 
deci nevoie de „materie primă" 
pentru a-și crea venituri ilicite. I 
După cum s-a stabilit ulterior, ] 
la fiecare kilogram de făină 
cumpărată,' G. V. cîștiga 12 lei I 
pe această cale. Acasă i s-au gă- | 
sit peste 77 000 de lei. întrebat , 
de unde-i are, el a răspuns că ! 
„economisea" cîte 4000—9000 pe | 
lună. Deși lunar cîștigă pe statul ■ 
de plată în jur de 1 500 lei ! j 
Aceste aspecte vor fi analizate j 
în curînd de comisia pentru con- ■ 
trolul veniturilor ilicite. Dar se I 
mai pune o problemă : unitatea I 
comercială unde Grigore Voicu I 
vindea gogoși, ca și alte șapte I 
unități asemănătoare, aparține ' 
de fabrica de oțet din str. Titu I 
Maiorescu nr. 15. De cînd și de i 
ce fabricile de oțet s-au profilat ’ 
pe... gogoși ?

Rubrică redactată de î

Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU I 

cu sprijinul corespondenților | 
„Scînteii".

mișcării noastre muncitorești
S-a împlinit o jumătate de veac de 

la Congresul general sindical, desfă
șurat la Brașov, la sfirșitul lui oc
tombrie 1921. Congresul s-a înscris 
ca un moment, important în istoria 
mișcării noastre muncitorești prin 
faptul că, reunind pentru prima oară 
delegați din toate regiunile României, 
a pus bazele unității sindicatelor pe 
întreaga țax-ă.

Congresul avea loc la o distanță de 
75 de ani de la înfiriparea primelor 
organizații muncitorești din țara 
noastră sub forma asociațiilor de a- 
jutor reciproc. în cele trei pătrare de 
veac, mișcarea noastră muncitoreas
că își făurise organizații politice și 
profesionale bazate pe principiile 
luptei de clasă, unității și internațio
nalismului, desfășurase ample bătălii 
pentru revendicări economice și poli
tice, afirmîndu-se tot mai pregnant 
ca cea mai înaintată forță, in cadrul 
societății românești.

Printre trăsăturile specifice mișcă
rii noastre muncitorești se disting 
permanenta tendință spre unitate și 
conducere centralizată, precum și le
gătura tot mai strînsă dintre 
nizațiiie politice și 
ale oamenilor 
muncii. Primele 
încercări de cen
tralizare a orga
nizațiilor profe
sionale au avut 
loc încă în 1872, 
cînd a luat fiin- 

ață Asociația gene
rală a tuturor lu
crătorilor din 
România.

In ceea ce pri
vește raporturile 
Iațiilor dintre organizațiile 
fesionale, numite „bresle" și 
ganizațiile politice, numite „ . 
buri", este demn de relevat că încă 
în 1890 ziarul „Munca" a defi
nit corect raporturile dintre aces
tea. Grupările politice, adică clubu
rile, scria „Munca" din 23 decembrie 
1890 „vor forma stegarii ideilor, pe 
înainte mergătorii, vor forma cadrele 
revoluției viitoare", iar organizația 
profesională îi va ajuta pe muncitori 
„să-și cunoască bine starea lor ma
terială și-i va deprinde cu lupta zil
nică contra burgheziei, îi va oțeli 
pentru viitor". De fapt se exprima, 
într-o formă încă necristalizată, ideea 
rolului sindicatelor ca școală a luptei 
revoluționare.

La începutul veacului al XX-lea, 
activitatea sindicatelor a cunoscut o 
mai puternică dezvoltare, anul 1906 
mareînd închegarea unității lor or- 

' ganizatorlce prin constituirea Comi
siei generale a sindicatelor. Anii a- 
vîntului revoluționar, care a urmat 
primului război mondial, au fost 
șl anii unei dezvoltări furtunoase a 
înișcării sindicale, care a ajuns în 
1920 să cuprindă circa 300 000 de 
membri. Sindicatele, aflate sub înrîu- 
rirea politică a militanților revolu
ționari, a partidului socialist, au 
avut un rol din cele mai importante 
în organizarea marilor lupte sociale, 
care au culminat cu greva generală 
din octombrie 1920.

Crearea Partidului Comunist Ro
mân, în mai 1921, a constituit un mo
ment deosebit dc important in viața 
clasei muncitoare, cu profunde ur
mări și asupra sindicatelor.

Problema sindicală figurase și ea 
pe ordinea de zi a congresului, fiind 
înscrisă ca un punct special intitu
lat : „Raporturile dintre sindicat și 
partid". Marea majoritate a dele- 
gațiloi- la Congres fuseseră învestiți 
de către organizațiile de partid cu îm
puterniciri de a participa ca delegați 
și la Congresul sindicatelor ce urma 
să-și desfășoare lucrările în zilele de 
12—13 mai 1921. Ei primiseră mandat 
imperativ de a vota pentru recunoaș
terea de către sindicate a conducerii 
de către partidul comunist. Aceste 
condiții erau stipulate și de articolele 
2 și 4 din proiectul de statut general 
al sindicatelor din România, pregătit 
pentru Congresul sindicatelor.

Arestarea samavolnică a dele- 
gaților la congres care votaseră 
pentru transformarea partidului so
cialist în partid comunist, a împie
dicat întrunirea Congresului gene
ral al sindicatelor.

Perioada care a urmat creării parti
dului comunist a cunoscut, insă, o 
vie intensificare a activității politi
ce a clasei muncitoare, o puternică 
activizare a sindicatelor, în rindurile 
lor devenind tot mai clar înțeleasă 
necesitatea ridicării pe o treaptă su
perioară a nivelului de organizare, 
a întăririi unității de acțiune.

Un pas important pe calea reorga
nizării mișcării sindicale l-a consti
tuit conferința sindicală, ținută la 
Ploiești în 26—27 iunie 1921, care a 
ales o comisie generală provizorie și 
a hotărît editarea unui organ de 
presă sindical, sub denumirea de 
„Viața sindicală". La scurt timp după 
aceea, „Viața sindicală" a făcut cu
noscută convocarea Congresului sin
dicatelor și ordinea de zi.

Congresul general al sindicatelor 
s-a întrunit la 20 octombrie 1921 in 
sala Teatrului național din Brașov. 
La lucrările lui au participat 94 de 
delegați — reprezentanți ai Consi
liului general provizoriu al Uniunii 
sindicale, ai celor 81 sindicate cu 
peste 20 000 de membri — oameni 
ai muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități.

Principala sarcină a congresului 
era de a pune bazele unei organi
zații sindicale centralizate care să 
cuprindă sindicatele din toate pro
vinciile și regiunile țării. Pe a- 
dresa congresului soseau neîntre
rupt telegrame, moțiuni, scrisori prin 
care organizații sindicale, munci
tori neorganizați, militanți ai mișcă
rii muncitorești aflați în temnițele 
burgheziei etc. își exprimau încre
derea deplină în congres și năzuința 
fierbinte de a avea o mișcare sin
dicală unită și puternică.

O problemă de mare însemnătate 
pentru viitorul mișcării sindicale, 
aflată în dezbaterea congresului, era 
fixarea poziției față de o lege reac
ționară a guvernxilui, denumită le
gea Asociațiilor profesionale, care 
interzicea activitatea politică în 
sindicate. Aceasta implica pen
tru sindicate adoptarea tacticii 
„autonomiei sindicale". Deși- autono
mia sindicală nu era in concordanță 
cu principiile socialismului, militan
ții mișcării comuniste și muncitorești 
s-au declarat pentru acest compro
mis, intrucit, dată fiind înăsprirea te
rorii împotriva comuniștilor, a or
ganizațiilor muncitorești revolu
ționare, aceasta era singura cale 
pentru a asigura desfășurarea acti
vității sindicatelor în condiții de 
legalitate, a face posibilă reorgani
zarea și întărirea lor.

orga-
cele profesionale

Pentru sindicate, autonomia impu
să prin lege nu însemna insă nici
decum negarea rolului îndrumător și 
a influenței in sindicate a partidului 
clasei muncitoare. în raportul pre
zentat congresului, se arăta că este 
firesc ca membrii sindicatelor să fie 
membrii partidului comunist. „Un 
muncitor conștient nu poate face 
parte din alt partid". Referitor la 
interzicerea prin lege a activității 
politice în sindicate, raportul subli
nia, în continuare, că muncitorii pu
teau găsi „o mie și unul de mijloace 
să înlăture în practică părțile rele 
din lege"... „membrii sindicatelor se 
vor înscrie In partid și acolo vor face 
ceea ce la sindicate este oprit".

Congresul a dezbătut rapoartele 
privind „reorganizarea și tactica", 
„presa", „starea economică și impo
zitele pe salariu", „proiectul de sta
tut al mișcării sindicale". El a cons
fințit ca principii fundamentale ale 
activității sindicale, înscrise in sta
tut, lupta de clasă, solidaritatea in
ternațională, desființarea exploa
tării muncii sub orice formă, socia
lizarea mijloacelor de producție. 
Aceste principii călăuzitoare con-

refacerea unității sindicale a fost 
crearea. în aprilie 1944, în condi
țiile grele ale dictaturii' militaro- 
fasciste și ale războiului hitlerist, a 
Frontului Unic Muncitoresc, ca ur
mare a înțelegerii între P.C.R. și 
P.S.D. Frontul Unic Muncitoresc s-a 
dovedit nualeul capabil să polarizeze 
In jurul său toate forțele democra
tice și patriotice care au înfăptuit 
insurecția națională antifascistă din 
august 1944, El a constituit teme
lia pe care s-a clădit, imediat după 
eliberare, unitatea mișcării sindicale.

In perioada care a urmat, sindi
catele, sub influența tot mai puterni
că a P.C.R., s-au afirmat ca o forță 
deosebit de activă și combativă în 
lupta pentru instaurarea puterii 
populare, pentru înfăptuirea profun
delor transformări revoluționare ce
rute de progresul țării. Făurirea, în 
februarie 1948, a partidului revoluțio
nar unic al clasei muncitoare pe te
melia marxism-leninismului, a pus 
capăt pentru totdeauna sciziunii din 
mișcarea noastră muncitorească, asi- 
gurînd, în același timp, un cadru deo
sebit de favorabil pentru însăși acti
vitatea sindicatelor.

50 DE ANI DE LA 
CONGRESUL GENERAL 

SINDICAL DE LA BRASOV
9

și natura re- 
pro- 
or- 

„clu-

stituiau elemente definitorii pentru 
caracterul revoluționar al mișcării 
noastre sindicale.

Declarîndu-se pentru o cit mai 
deplină centralizare și o disciplină' 
strictă a organizațiilor sindicale, 
congresul a adoptat statutul miș
cării sindicale și a ales un singur 
organ central pentru organizațiile 
din întreaga țară — Comisia gene
rală a sindicatelor din România ; el 
a stabilit o linie tactică unică care, 
potrivit momentului politic de a- 
tunci, corespundea intereselor reale 
ale clasei noastre muncitoare.

După Congresul general de la 
Brașov, mișcarea sindicală s-a dez
voltat pe o linie ascendentă. In iu
nie 1922, la Congresul de la Sibiu, a 
fost desăvirșită centralizarea condu
cerii și unificarea tuturor organiza
țiilor sindicale din România, ale că
rei temelii fuseseră puse la Congresul 
de la Brașov. Din păcate, in septem- . 
brie. 1923, la Congresul de la Cluj 
liderii social-democrați de dreapta 
au determinat scindarea mișcării 
sindicale, ceea ce a produs un 
.imens rău mișcării noastre munci
torești, divizînd forțele ei în fața 
burgheziei.

înlăturarea sciziunii și a urmări
lor ei, restabilirea unității sindicale 
au devenit, în perioada următoare, 
un obiectiv principal al activității 
comuniștilor și a celorlalte elemen
te înaintate din rindurile clasei 
muncitoare. în pofida terorii și a 
prigoanei dezlănțuite de clasele do
minante, a greutăților create de li
nia reformistă a liderilor de dreapta 
ai P.S.D., militanții comuniști, spri
jiniți de liderii de stingă din P.S.D., 
au activat pentru realizarea în fapt 
a unității de acțiune a clasei mun
citoare, idee care a cuprins din ce 
în ce mai mult masele de muncitori 
și organizațiile lor sindicale. Un mo
ment de seamă în procesul de făurire 
a frontului unic de jos l-au constituit 
luptele muncitorești din ianuarie— 
februarie 1933, în cursul cărora mun
citorii comuniști, social-democrați sau 
fără nici o apartenență politică s-au 
convins prin propria experiență de 
forța

De
acțiunilor lor unite, 
o imensă însemnătate

(Urmare din pag. I)

pentru

că atît roșiile (de seră) de 
calitatea I cit și cele de a 
Il-a pot avea un calibru 
de minimum 40 mm. Cit 
privește condițiile tehnice 
de calitate, de asemenea, 
nu se fac distincții catego
rice. Astfel, pentru roșiile 
de calitatea I se spune că 
„trebuie să fie tari", cele 
de a Il-a „suficient de 
tari". La cele de calitatea 
I „sînt excluse fructele 
care prezintă crăpături 
proaspete", la calitatea a 
Il-a „nu trebuie să prezinte 
crăpături proaspete".

Un alt aspect negativ în 
comerțul cu legume și 
fructe din Capitală 11 con
stituie insuficienta suprave
ghere, de către cei în drept, 
a pieței neorganizate. Pro- 
fitind de lipsa de control, 
din partea administratori
lor de piețe, în piețe 
precum Sudului. Progre
sul, Berceni, majoritatea 
producătorilor individuali 
nu aveau afișate pre
țurile de vînzare, unii 
dintre ei practicau prețuri 
de speculă. în piața Piscu
lui. se cerea pe o găină un 
preț dublu in raport cu cel 

.afișat pe mercurial. în pia
ța Sudului, conopida se 
vindea, de asemenea, la un 
preț dublu față de cel sta
bilit. In piața Progresul, 
brinza de vaci se comercia
liza cu 20 de lei/kg (în loc 
de 16 lei) etc.

Revenim cu aceeași în
trebare : ce fac primarii 
sectoarelor, ce fac organele 
cu atribuțiuni de control în 
această direcție, dacă ten
dințele de speculă, de „for
țare" a pungii cumpărăto
rului se manifestă nestin
gherit ?

CU

BAIA MARE
Organele locale de partid 

și de stat analizează siste
matic modul cum se desfă
șoară, in aceste zile, apro
vizionarea populației cu 
produse de sezon. Periodic, 
membri ai biroului comite
tului județean de partid, ai 
comitetului executiv al 
consiliului : popular jude
țean. precum și reprezen
tanții municipalității con
trolează depozitele, maga-

(Urmare din pag. I)

dezvol-

istorica

climat 
devină 
capete 
pentru

20, MODERN —
19,30.
BUZEȘTI — 16;

COMUNISTUL

cinema

P.C.R.

*

Reprezentînd as
tăzi în țara noas
tră cea mai largă 
organizație ob
ștească a clasei 
muncitoare, sindi
catele cuprind 
peste 4 600 000 de 
oameni ai muncii 
— români, ma
ghiari, germani și 
de alte naționali
tăți.

a făuririi societății 
dezvoltate,

In noua etapă 
socialiste multilateral 
rolul sindicatelor, ca și al celorlalte 
organizații de masă și obștești, cu
noaște o continuă amplificare. Per
fecționarea activității lor, adaptarea 
acesteia cerințelor etapei actuale, au 
format în ultimii ani obiectul unor 
statornice preocupări. In spiritul a- 
cestei orientări, Congresul U.G.S.R. 
din primăvara acestui an a adop
tat un nou statut-cadru, care pre
cizează atribuțiile substanțial sporite 
ale sindicatelor. După cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la a- 
cest Congres, ,Jn orînduirea noas
tră socialistă oamenii muncii au 
nevoie de sindicate ca de o organi
zație largă, a lor, în care să-și u- 
nească eforturile și să-și poată spu
ne în mod organizat cuvîntul, să 
participe la adoptarea tuturor mă
surilor privind dezvoltarea societății 
românești. Pentru a putea îndeplini 
un rol activ și eficient în dezvolta
rea societății, în viața oamenilor 
muncii, sindicatele trebuie să țină 
pasul cu schimbările sociale, să-și 
adapteze întreaga activitate, între
gul mod de lucru cerințelor noi ale 
vieții, cerințelor oamenilor muncii 
din România".

Chezășia sigură a îndeplinirii cu 
succes de către sindicate a impor
tantelor sarcini ce le revin rezidă 
în conducerea și îndrumarea lor 
permanentă de către avangarda în
cercată, marxist-leninistă, a clasei 
muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră, Partidul 
Comunist Român. Sub steagul glo
rios al partidului vor dobîndi și de 
acum înainte sindicatele noi victorii 
pe drumul luminos al făuririi so
cietății socialiste multilateral 
tate.

Dr. Fl. DRAGNE 
sef de sector
N. G. MUNTEANU 
cercetător principal 
la Institutul de studii 
și social-politice 
de pe lingă C.C. al

zinele și piețele de legume 
și fructe, stabilind măsuri 
operative privind distribui
rea corectă a fondului de 
marfă, onorarea comenzilor 
lansate de gestionarii 
gazinelor etc. Față de 
eași perioadă a anului 
cut, în prezent există 
considerabil spor de 
duse. La cartofi, de pildă, 
s-au însilozat cu 900 tone 
mai mult ca în sezonul tre
cut ; la fructe — cu 120 
tone. Se află însilozate sau 
depozitate apreciabile can
tități de ceapă, varză albă 
și roșie, mere, rădăcinoase, 
fasole boabe, murături etc. 
Abundența de mărfuri din 
silozuri și depozite se re-

ma- 
ace- 
tre- 

un 
pro-

simte și în magazinele de 
desfacere, în piețe. Oricine 
intră in unitățile C.L.F. 
nr. 3, 21, 30, ca și în multe 
altele, rămine plăcut impre
sionat de modul de prezen
tare a produselor, de opera
tivitatea cu care sînt ono
rate comenzile cumpărăto
rilor.

— Urmărim ca pretutin
deni să se practice o servire. 
corectă, civilizată a cum
părătorilor — ne spunea 
Victor Pop, directorul C.L.F. 
Baia Mare. Am primit, nu 
de mult, sesizări de la ce
tățeni, de la echipele de 
control obștesc, precum că, 
în magazinele nr. 4 și 6 
din cartierele Săsar și Va
lea Roșie, șefele de unități 
Maria Sabău și Ecaterina 
Petra nu respectă orarul de 
funcționare, nu se îngrijesc 
de buna aprovizionare a 
magazinelor, neglijind ce
rințele îndreptățite ale ce
tățenilor. întrucît sesizările 
au fost juste, cele două șefe 
de unități au fost schim
bate din funcție.

Așa e necesar, așa e 
bine !

Nu aceleași lucruri, pri
vind buna seiwire și apro
vizionarea corespunzătoare 
a populației, se pot spune și

I
I
I

I

I

)

i

i
i 
i

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert dat de Orchestra de ca
meră „București". Dirijor șl so
list : Ion Voicu — 20.
0 Teatrul de operetă : Plutașul 
de pe Bistrița — 19,30.
s Teatrul Național „I. L, Cara- 
giale" (sala Comedia) : Camera de 
alături — 20; (sala Studio) : Cine 
ești tu T — 20.
e Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
cira" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. AleX. Sahla) : Po
vestiri din pădurea vieneză — 20. 
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Șl eu am fost In Ar
cadia — 19,30; (sala Studio) : Vi
ziuni flamande — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică 
— 20.
• Teatrul Glulești : Geamandura
— 19,30; (la Sala Palatului) : Co
medie cu olteni — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Co
moara din insula piraților — 16.
• Teatrul evreiesc de stat: Pe 
placul tuturor — 19,30.
O Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Minijaz cu maxl- 
haz — 19,30.
a Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Blmblrică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vox Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Legendă șl dor — 19,30.
• Circul Globus : Parada rlsului
— 19,30.

• Nu te întoarce : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Saltul î LUCEAFĂRUL — •; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Mihail Strogoff : BUCUREȘTI
— 8,30; 11* 13,30; 16; 18,30; 21, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, FEROVIAR — 8,45;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
« Un amanet ciudat ; DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© Oliver (ambele serii) : PATRIA
— 9,30; 13; 16,30; 20, CAPITOL —
10; 13,30; 16,45; “* ------- -------
9,30; 12,30; 16,30; 
o Piața Roșie :
19.15.
© Anna celor o
bele serii) : SCALA — 9,30; 13; 
16,30; 20, FESTIVAL — 8,30; 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30.
© Poveștile piticului Blmbo — 
9—17 în continuare ; Program de 
filme documentare — 18,45—20,15 
în continuare : TIMPURI NOI.
© Castanele sînt bune : GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16;
VICTORIA — 9; 11,15 
18,30; 20,45, TOMIS 
13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Mihai Viteazul : MOȘILOR 
15; 19.
© Marele premiu : LUMINA 
9.30—19,30 în continuare, EXCEL
SIOR — 9,30; 13; 16,30; 20, MELO
DIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
© Vinovatul este în casă : GIU- 
LESTI — 15,30; 18; 20,15.
• Floarea de cactus : GRIVITA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
VOLGA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15: 20,30.
e Nicholas Nickleby — 10; 12;
14.15, Navigatorul — 16.30; 18,45,
Maclovia — 21 : CINEMATECA. 
» Așteptarea : PACEA — 15,45; 
18; 20.
• Steaua de tinichea : BUCEGI
— 15,45; 18; 20.15.
© Brigada Diverse în alertă î U- 
NIREA — 15,30; 18; 20,15.
© B.D. intră în acțiune ; Briga
da Diverse în alertă : MUNCA — 
15,15: 19.
q Aeroportul : DRUMUL SĂRII
— 16; 19.30 POPULAR — 16: 19. 
© Scoate-ți pălăria cînd săruți : 
ARTA — 15,30; 18; 20,30.
« Tick, Tick, Tick : CRÎNGAȘI
— 15.30; 18; 20,15.
« Vis de dragoste : MIORIȚA — 
10; 16; 19,30.
« N-am cîntat niciodată pentrn 
tata î FLOREASCA — 15.30; 18; 
20,30.
« Soarele alb al pustiului : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20.
© Hello Dolly ! : VIITORUL — 16; 
19; RAHOVA — 15,30; 19.

Voi sări din nou peste băl
toace : COSMOS — 15,30; 13; 20,15. 
ai Ritmuri spaniole : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.

despre unitățile specializate 
ale I.A.S. Maramureș și 
cele ale asociației intercoo- 
peratiste din Baia Mare. La 
unitățile din piața de ali
mente, sîmbătă 20 noiem
brie, rafturile erau aproape 
goale : cartofii, perele, ro
șiile etalate erau deprecia
te. Chioșcul asociației in- 
tercooperatiste se afla in... 
inventar.

BOTOȘANI
în aceste zile de debut 

ale sezonului alb, piața mu
nicipiului Botoșani este bine 
aprovizionată. Se găsesc, în 
cantități îndestulătoare, 
cartofi, ceapă, varză, mor-

covi, pătrunjel, sfeclă ro
șie ș.a.

Raidul-anchetă, întreprins 
în zilele de 20 și 21 noiem
brie, a relevat însă și unele 
deficiențe în aprovizionarea 
populației cu produse ali
mentare. Circuitul produse
lor de la depozit la maga
zin este uneori anevoios. La 
magazinul de legume-fructe 
nr. 1 (gestionară — Aurica 
Midoschi), rafturile sînt a- 
proape goale, nu există nici 
un kilogram de cartofi, cea
pă, fasole, morcovi. De ce? 
„In zilele de 19 și 20 no
iembrie. depozitul nu ne-a 
onorat comenzile" — ne 
lămurește gestionara. O si
tuație asemănătoare am în- 
tîlnit și. la magazinul nr. 4. 
în zilele de 19 și 20 noiem
brie n-au fost onorate nici . 
comenzile făcute de gestio
narul magazinului nr. 2. în 
plus, aici am găsit circa 80 
kg ceapă, sosită de curînd 
de la depozit, dar de cali
tate necorespunzătoare. Dis- 
cutînd despre deficiențele 
semnalate cu Dumitru An- 
drieș, adjunct al șefului 
centrului de legume și fruc
te, acesta — în locul unor 
răspunsuri la obiect — a, 
început să se plîngă că nu I

muncli OMULUI PENTRU EL ÎN
SUȘI, posibilitatea unei munci care 
să se bizuie pe toate cuceririle teh
nicii și ale culturii moderne".

Comunistul este și trebuie să fie 
un muncitor exemplar, inaintai, pen
tru, că el înțelege în toată complexi
tatea lor aceste imperative ale pre
zentului și viitorului, se dăruie pa
sionat luptei pentru îndeplinirea lor. 
întrupare a exemplului moral, mun
citorul comunist reprezintă un model 
de Înaltă înțelegere a responsabilității 
sociale, apreciată, în primul rînd, po
trivit cuantumului faptelor concrete, 
năzuinței contihue Spre perfecționare, 
potrivit efortului pentru afirmarea 
cit mai deplină a capacităților crea
toare puse în slujba colectivității. 
Partidul este, fapt recunoscut, forța 
de avangardă a clasei muncitoare, a 
întregului popor în construcția noii 
societăți ; dar partidul este format 
din oameni vii, și acest fapt semnifi
că și că fiecare comunist trebuie să 
fie un om de avangardă, un om îna
intat ; iar cum munca de edificare a 
noii orînduiri este principalul teren 
de acțiune a partidului, se cuvine ca 
fiece comunist să fie un muncitor de 
avangardă.

Și să ne gîndim ce forță imensă, 
ce generator de energii, ce uriaș fac
tor de progres reprezintă, în România 
socialistă, un detașament de două mi
lioane de muncitori de avangardă !

Programul dezvoltării spirituale a 
poporului nostru elaborat de partid 
a definit magistral chipul omului nou, 
trăsăturile morale ale omului înain
tat al orînduirii noastre. Exemplele 
oferite de comuniști în procesul mun
cii de toate zilele subliniază impor
tanța calităților social-politice și eti
ce proprii omului înaintat. A fi co
munist, a fi muncitor exemplar în
seamnă și a statornici în jur, acolo 
unde acționezi, un asemenea 
încît pentru toți munca să 
suprema onoare, încît toți să 
sentimentul responsabilității 
ea, pentru roadele ei, un climat în 
care indolența, lenea, parazitismul, 
lucrul de mîntuială, indiferența 
să nu prolifereze. La întărirea aces
tui climat făcea apel secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cînd spunea la plenara din 
noiembrie : „Să educăm pe toți ce
tățenii, și în special tineretul, în spi
ritul cultului față de muncă, față de 
munca liberă, despovărată de exploa
tare din societatea noastră, singura 
sursă a progresului și prosperității 
poporului nostru, a națiunii noastre 
socialiste, mijlocul principal de afir
mare a talentului și forței creatoare 
a cetățenilor, de manifestare a per
sonalității, de autoperfecționare mo
rală a fiecăruia".

Muncitorul comunist nu-i un „pa
sager de opt ore" în uzină, ci este 
responsabil pentru sarcina încredin
țată în procesul muncii și este res
ponsabil pentru tot ceea ce se petrece 
în jurul său. De aici pastonea cu 
care se dăruie muncii și generozita
tea cu care oferă altora din expe
riența sa ; de aici fervoarea cu care 
luptă pentru a întrona peste tot dis
ciplina conștientă ; de aici fervoarea 
cu care luptă pentru ritmuri supe
rioare ale muncii, pentru o înaltă 
productivitate, pentru calitate, pentru 
o eficiență sporită.

Munca noastră devine an cu an 
tot mai complexă ; tot mai multe 
cuceriri ale revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane devin un „bun 
curent" al producției ; gradul de do
tare tehnică a producției devine tot 
mai înalt, mai complex ; înaintăm 
pe calea ce duce la ștergerea deose
birilor dintre munca fizică și intelec
tuală. Toate acestea ne cer tuturor 
acumularea continuă de noi cunoștin
țe profesionale, o ridicare neconteni
tă a competenței, o permanentă îm
bunătățire a stilului de muncă. Noul 
se cere întîmpinat cu nou. In aceste 
condiții, comunistul trebuie să fie in 
rindul întîi al bătăliei pentru perfec
ționare și autoperfecționare. Și aici, 
el trebuie să fie un exemplu.

„Cuvintele te învață, exemplele te 
pun în mișcare" — spune un dicton. 
In raportul om-muncă, exemplul dc 
muncă comunist este cel care im
primă reala vigoare operei de per
fecționare nu numai a relațiilor stric
te de producție, dar și perfecționării 
și autoperfecționării fiecărui membru 
al colectivității socialiste. Forța edu
cativă a exemplului de muncă-'w 
munist constă tocmai în caracterul 
.lui viu, imediat, în faptul că este 
izvorît din convingeri puternice și se 
materializează permanent in fapte. 
Prestigiul nu se clădește pe vorbe, 
orlcît de frumoase ar fi aceste vorbe ; 
prestigiul comunist este prestigiul 
faptei durabile, exigente, responsa
bile. Această tulburătoare vocație 
a faptei — în fond, a muncii — este 
cea care dă drept de apartenență la 
PARTIDUL MARE MUNCITOR — 
partidul nostru comunist. Idealul În
floririi patriei, suprem ideal căruia îi 
este subordonată munca de zi cu zi a 
comuniștilor, are darul să insufle noi 
și noi avînturi tuturor. Prin exem
plul lor, prin dăruire și pasiune în 
procesul muncii, exercitîndu-și din 
plin această nobilă vocație a faptei 
comuniștii sînt cei care fac — primii 
pe întinderea istoriei, după ce multe 
milenii ea a fost proclamată drept 
un blestem — ca MUNCA să fie o 
NECESITATE organică a omului, o 
PLĂCERE.

16,15 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană 
« Perspectivele cincinalului : 
Județul Brașov * Comenta
riul săptămînii de Ernst 
Breitenstein o Ancheta TV 
în județul Timiș : Sensurile 
muncii • Melodie șl ritm. 
Cîntă orchestra Gerhard 
Rdmer e 175 de ani de la 
nașterea lui Stephan Ludwig 
Roth — un remarcabil mili
tant șl om de cultură o Cărți 
și autori : Prezintă criticul 
literar Gerhard Csejka 4 Pro
fil : W. Doggendorf, directo
rul Întreprinderii pentru me- 
canizarea agriculturii din coi 
muna Orțlșoara, județul Ti
miș a Melodii celebre. Inter
pretează Ilona Schwarz, a- 
companiată de fox-mația „Kar- 
patenshow", sub conducerea 
lui Emil Franz.

ÎS,00- Bună seara, fete ! Bună sea
ra băieți !

ITATE.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Săptămîna internațională. 
20,15 Tele-enciclopedla.
21,00 Film serial : „Invadatorii" 

(II). în rolul principal Roy 
Thlnnes.

51.50 Teledivertisment. Dicționar 
muzicai-distractiv — Litera 
„G“. Ediție specială de Angel 
Grigoriu și Romeo lorgules- 
cu. Cu ; Miluță Gheorghiu, 
Al. Glugaru, N. Gărdescu, 
Elvira Godeanu, Nineta Guști, 
Ion Popescu-Gopo, Emil Ga- 
vrlș, Valeria Gaglalov, Moni
ca Ghiuță, Aurel Giurumia, 
Gîgă, Ruxandra Ghiață, Ga
briel Gheorghiu, Dan Ghera-

■■■ sim. Aurel Giroveanu, Ju
liette Greco, Tudox- Gheor
ghe, George Gershwin. Pre
zintă ; Angel, Cezar și Geor
ge Grigoriu. Redactor : Ioana 
Bogdan. Regia de emisie ; 
Mircea Dan.

22.50 Telejurnalul de noapte a 
Sport.

'23,05 Un cintec de demult. Seară 
de romanțe cu Doina Badea, 
Ileana Sărăroiu, Nicolae Ni- 
țcscu. Conducerea nxuzicală 
Nicușor Predescu. Emisiune 
de Dumitru Cihodaru șl Vir
gil Comșa.

beneficiari pentru circa 
tone de ceapă, aflată 

in depozit. Și, în mod para
doxal, în acest timp, în ma
gazine se vinde ceapă căzută
la sortare, necorespunză
toare.

Profitînd de asemenea de
fecțiuni ale mecanismului a- 
provizionării, producătorii 
individuali din piețele ora
șului vînd marfa Ia prețuri 
de speculă. Deși mercurialul 
precizează, de exemplu, că 
ouăle trebuie să se vîndă cu 
1,50 lei buc., Maria Acioba- 
niței din Cristești le vindea 
cu 1,70 lei/buc., Maria Mili- 
teanu din Botoșani vindea 
pătrunjelul cu 5 lei/kg, în 
timp ce în mercurial prețul

era de 2,25 lei. La fel pro
cedau și alți producători in
dividuali, care comerciali
zau fasole și fructe. A- 
tita vreme cit salariații 
aparatului comercial nu 
deplasează . permanent 
rețea pentru a cunoaște 
voluția aprovizionării 
la o zi la alta, pentru

se 
în 
e- 
de 

_ , « - -- â
lua măsuri operative, atîta 
vreme cit primarii nu cu
nosc ei înșiși „pulsul" pie
ței, _ mecanismul aprovizio
nării va cunoaște — in 
continuare — în ciuda exis
tenței unui fond de marfă 
abuxident — dereglări ar
tificiale. Iată de ce am in
sistat și insistăm asupra 
necesității ca aproviziona
rea populației să stea în 
primul rînd în atenția pri
marilor.

CRAIOVA
Tn zilele de 20 și 21 no

iembrie, in piețele orașului 
Craiova am constatat o si
tuație bună în ce privește a- 
sigurarea fondului de marfă 
cu legume și fructe. In uni
tățile și punctele de desfa
cere ale I.L.F. din Piața 
Centrală, Piața „23 August*4, 
Piața Veche, în magazinele 
de prezentare din centrul

orașului se găseau, din a- 
bundență, cartofi, varză 
proaspătă și murată, ceapă, 
usturoi, rădăcinoase, un 
bogat sortiment de conser
ve, de fructe. In magazine, 
cumpărătorii găseau, de a- 
semenea, trufandale, spanac 
proaspăt, salată verde, roșii 
de seră. In silozurile I.L.F. 
au fost deja puse la păstra
re cantitățile necesare pen
tru consumul de iarnă.

în_ Piața „23 August" însă, 
pe lingă aspectele pozitive, 
am sesizat unele mai puțin 
plăcute. Gestionarul unită
ții nr. 28 pusese în vînzare 
cartofi sortați necorespun
zător. La magazinul Gostat, 
din aceeași piață (gestionar 
Gheorghe Bîgiu), cartofii nu 
corespundeau prețului afi
șat. Aspecte similare am în- 
tîjnit și la unitățile Gostat 
din Piața Centrală : aici se 
vindea usturoi de calitate a 
Il-a la preț de calitatea I. 
La punctul de desfacere in- 
tercooperatist (gestionar 
Predica Iulian) cumpărăto
rilor li se lua peste prețul 
normal cite 0,10 lei la fie
care kilogram de cartofi. 
La o altă unitate intercoo- 
peratistă, din aceeași piață, 
prazul oferit cumpărătorilor 
era depreciat.

O serie de aspecte nega
tive am intîlnit și la maga
zinele și raioanele de des
facere a produselor lactate. 
La magazinul nr. 198, din 
cartierul Brazda lui Novac, 
gestionara Veronica Diaco- 
nescu, de la raionul de lac
tate, reținuse 75 kg tele
mea pentru... o nuntă. în 
timp ce, în unitate, cumpă
rătoarelor li se spunea că 
nu mai există asemenea 
marfă. La unitatea 233 de 
pe Calea Severinului — a- 
ceeași situație : erau dosite 
150 kg de telemea.

★
Constatările raidului de 

față duc la cîteva conclu
zii de ordin mai general. 
Abundența actuală de le
gume și fructe din depozite, 
din silozuri și magazine 
este o garanție a faptului 
că sînt create premisele 
unei satisfaceri corespun
zătoare a cerințelor de con
sum ale populației. Impor
tant este deci. în momentul 
de față, să se asigure — 
pe baza unui control rigu- I

ros asupra mersului apro
vizionării. efectuat de că
tre cadrele cele mai auto
rizate, primari, vicepre
ședinți ai consiliilor popu
lare — o gospodărire judi
cioasă a fondului de marfă, 
să se regleze mecanismul a- 
provizionării în așa fel incit 
în toate unitățile de desfa
cere, in toate cartierele și 
localitățile țării să existe 
un sortiment variat de pro
duse, de un nivel calitativ 
corespunzător și în con
cordanță cu prețurile stabi
lite de stat. Sint cerințe 
cărora trebuie să le răspun
dă, cu toată seriozitatea 
și competenta, conducerile 
consiliilor populare, între
gul aparat comercial, orga
nismele locale de specia
litate. Acolo unde se sem
nalează unele neajunsuri 
organizatorice — și faptele 
prezentate arată că, în a- 
numite cazuri, ele sînt încă 
destul de numeroase — 
este necesară o intervenție 
promptă, autoritară, pen
tru readucerea lucrurilor 
pe un făgaș normal.

La fel de stringente sint 
însă și perfecționările ce 
se cer aduse în procesul de 
desfacere a mărfurilor. Per
sistă — așa cum s-a putut 
vedea și din constatările 
raidului de față — o serie 
de grave abateri de Ia nor
mele generale de comerț. 
Pentru preîntimpinarca și 
excluderea unor asemenea 
fenomene se impune im
pulsionarea muncii de con
trol și aceasta, în primul 
rîntl. printr-o intensificare, 
printr-o creștere continuă a 
eficienței controlului din 
partea inspecției comer
ciale, a celorlalte organe 
cu atribuțiuni în această 
direcție, a controlului ob
ștesc. A lăsa activitatea de 
supraveghere doax- Ia ni
velul organismelor speciali
zate înseamnă a-i diminua 
puterea de pătrundere, dc 
prevenire. Cetățenii au nu 
numai dreptul dar și dato
ria de a interveni ei înșiși 
prompt, de a lua poziție 
față de orice încercare a 
lucrătorilor din comerț de 
a încălca regulile bunel 
serviri, de a sesiza orga
nele competente și în pri
mul rînd pe primarii loca
lităților respective.
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SE NEGOCIAZĂ
CONTRACTUL, NU

Șl ÎNDEPLINIREA LUI!
Rezultatele bune obținute în 10 

luni din acest an în îndeplinirea 
planului de stat se concretizează, în 
marea majoritate a întreprinderilor, 
în produse utile economiei naționale, 
asigurând, totodată, desfășurarea ju
dicioasă a circuitului de valori ma
teriale între unități, aprovizionarea 
acestora în conformitate cu necesită
țile producției. în acest fel, în gene
ral, toate unitățile care și-au realizat 
sarcinile de plan au reușit să-și în
deplinească în mod corespunzător și 
contractele economice încheiate cu 
beneficiarii. Multe întreprinderi din 
industria chimică, ușoară și industria 
lemnului, de pil
dă, au putut fa- MMEaBHaBMonn 

ițrica produsele în 
cantitatea și sorti- 
mentația planifi
cate, în mare par
te tocmai datori
tă modului exem
plar în care furni
zorii s-au achitat 
de obligațiile lor 
contractuale.

Există însă și si
tuații în care pro
cesul de aprovizionare tehnico-ma- 
terială nu s-a desfășurat sincronizat 
— așa cum era prevăzut în contrac
tele încheiate — ceea ce a determi
nat consecințe economice nefavora
bile. Practic, nerealizarea planului pe 
10 luni la unele produse s-a datorat, 
într-o proporție ridicată, unor ne
ajunsuri care mai stăruie in relațiile 
de colaborare și cooperare dintre în
treprinderi, în aprovizionarea cu 
unele materii prime și materiale, în
deosebi in industria construcțiilor de 
mașini.

In rândul întreprinderilor prejudi
ciate de furnizori nepunctuali se află 
Șantierul naval Brăila, căruia nu i 
s-a livrat întreaga cantitate contrac
tată de tablă de către Combinatul si
derurgic din Galați ; Uzina de utilaj 
greu „Progresul" tot din Brăila, care 
a întîmpinat greutăți în primirea 
unor subansamble (pompe și apara
tură hidraulică) de la Uzina meca
nică din Plopeni. Tot la fel, rămîne- 
rlle în urmă în realizarea planului 
de investiții în unități din cadrul 
Ministerului Industriei Chimice, Mi
nisterului Industriei Metalurgice și 
Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor se 
explică nu numai prin unele defi
ciențe în activitatea constructorilor, 
dar ele se datoresc și asigurării cu 
întîrziere a unor utilaje tehnologice, 
aprovizionării neritmice, în cantități 
insuficiente, a șantierelor cu unele 
materiale de construcții, îndeosebi 
ciment, prefabricate, oțel beton.

Fără îndoială, fiecare caz de ne- 
respectare a contractelor economice 
își are cauzele sale. Admițînd unele 
situații neprevăzute, nu putem fi de 
acord cu tendința acelor furnizori 
restanțieri, care invocă permanent 
„forța majoră" drept scuză, caută 
„explicații tehnice" pentru a masca 
deficiențele organizatorice proprii și 
a feri unitatea respectivă de răs
punderea materială pentru pagubele 
provocate beneficiarilor. Investiga
țiile noastre au relevat inconsistența 
unor asemenea procedee.

Ne oprim, de pildă, la situația Fa
bricii de ciment din Medgidia. Din 
luna iunie a.c. realizarea sarcinilor 
de producție în această unitate trece 
prin adevărate convulsiuni. Acumu
late lună de lună, restanțele însu
mează acum 35 000 tone ciment și 
aproape 80 km tuburi de azbociment. 
Reprezentanții beneficiarilor, ale că
ror contracte sînt neonorate, bat zil
nic la poarta fabricii, cerînd, îndrep- 

, tățit, respectarea obligațiilor asuma
tei Multă vreme, conducerea fabricii 
nu s-a alarmat. întrebată despre cau
zele restanțelor, ea a dat explicații 
liniștitoare, argumentînd că vor fi re
cuperate. Au avut loc ședințe, s-au 
elaborat tot felul de planuri de mă
suri, dar revirimentul promis și aș
teptat nu s-a produs. Acum, directo
rul fabricii, ing. Constantin Savi- 
dis, nu mai manifestă acel opti
mism cu care se obișnuise. Nereali
zarea integrală a planului anual de 
producție, cu implicații negative asu
pra activității unor șantiere, este 
acceptată ca o fatalitate. „Se știe — 
se scuză interlocutorul nostru — că la 
Medgidia a apărut o problemă a 
intervențiilor tehnice, alta ă livrării 
pieselor de schimb pentru reductoa- 
rele morilor de ciment de către Uzi
na de utilaj greu „Progresul" din 
Brăila și că sîntem aprovizionați, sub 
cerințele minime, cu zgură de furnal 
de către combinatele siderurgice din 
Galați, Reșița și Hunedoara. Totul 
este cunoscut de centrală, de minis
ter, dar sîntem în același stadiu al 
tratativelor cu furnizorii ca și cu 5 
luni în urmă". După această explica
ție, am fost invitați să asistăm la o 
discuție, din cele multe, purtate între 
beneficiar și furnizori.

— Noi nu înțelegem, de fapt — spu
nea reprezentantul uzinei „Progresul" 
din Brăila, ing. Constantin Scutelnicu 
— ce mai doriți dv„ cei de la Medgi
dia. Tot ceea ce ați cerut vi s-a dat...

—> Vrem piese de schimb la timp și 
de călite te. asistență tehnică la mon
taj — an declarat cei din Medgidia.

— Nu sînt împuternicit să angajez 
ferm uzina în această privință. Eu 
am venit să văd și atîta tot — dă re
plica reprezentantul . întreprinderii 
brăilene.

Acest dialog este edificator pentru 
ușurința cu care furnizorul din Brăila 
tratează relațiile cu partenerul său 
de contract.

Dar, așa cum am văzut, fabricii din 
Medgidia îi lipsește și zgura de furnal 
folosită ca adaos în procesul de pro
ducție. In loc de 1700—2000 tone de 
zgură, cît consumă zilnic fabrica, 
combinatele siderurgice amintite abia 
livrează circa 1 000 tone. în depozi
tele de zgură ale fabricii, acum, iar
na, ultimele rezerve sînt pe termi
nate. Au fost trimiși, ce e drept, dele
gați la furnizori, dar efectele nu se 

. văd.

Dar iată șl un alt aspect Dupft 
spusele unor interlocutori, unii fur
nizori consideră că un beneficiar tre
buie să fie la cheremul lor și că îl 
pot „constrânge" să se comporte după 
propriile lor interese, „mai ales cînd 
li se pretinde plata unor penalități 
și daune". Iată, de pildă, ce ne rela
tează tov. Corvin Găbreanu, director 
tehnico-economic la întreprinderea 
de construcții industriale și montaje 
din Brașov : „Datorită faptului că 
am „îndrăznit" să încasăm 29 000 lei, 
cu titlu de penalizări, pentru nelivra- 
rea în termen a unor laminate în 
1970, Combinatul siderurgic din Ga-

cazuri asemănătoare, în care rolul 
furnizorului ce adoptă o poziție ri
gidă, contrară normelor eticii rela
țiilor între întreprinderi și dăună
toare bunului mers al activității eco
nomice era jucat tot de Combinatul 
siderurgic din Galați. (Coresponden
tul nostru pentru județul Galați, T. 
Oancea, a discutat aceste probleme 
cu factorii de răspundere ai combi
natului și, într-ădevăr, din 521 con
tracte scadente la 23 noiembrie a.c. 
numai 357 erau onorate integral). 
Asemenea cazuri ridică întrebarea : 
de ce forurile de resort ale combina
tului — centrala.

Orșova — una dintre noile perle arhitectonice ale Dunării t portul născut de curînd în veci
nătatea cetății luminii, Porțile de Fier Foto : S. Cristian

© Ce ascunde explicația-refren: „caz de forță majoră” 

© „Nu vă plac condițiile noastre? Anulați contractul 

® Răzbunări pentru penalizări?

lăți, în tot cursul acestui an, a ne
socotit pur și simplu legea contracte
lor economice și contractele încheia
te, livrîndu-ne metalul după bunul 
lui plac“. Ni se dau și amănunte : in 
loc de tablă în foi de 6 și 7 mm, 
așa cum prevăd condițiile contrac
tuale și normele de stat, se oferă 
tablă... în rulouri. La sfîrșitul lunii 
octombrie a.c., C. S. Galați a livrat 
tablă improprie activității beneficia
rului și nespecificată în contract, care 
a fost refuzată la plată, pe bună 
dreptate. în altă împrejurare, com
binatul gălățean nu a ținut seama 
de comanda beneficiarului din Bra
șov și a propus alte termene de li
vrare necorelate cu datele la care 
laminatele ii erau necesare. Faptul 
că la un moment dat pot exista 
unele divergențe la încheierea con
tractului este prevăzut în lege și tot 
aceasta indică și căile de conciliere. 
Numai că furnizorul, de această dată, 
nu dorește o îmbinare reciprocă a 
punctelor de vedere. în adresa de 
trimitere a contractului spre, semna
re, el a scris : „în privința termene
lor de livrare, acestea sînt-posibilită
țile Combinatului siderurgic Galați, 
în cazul cind termenele nu vă con
vin, vă rugăm să considerați con
tractul anulat și să ne restituiți 
contractul nesemnat".

Asemenea condiții, asemenea pro
cedee sînt contrare legii. Un contract 
nu se poate anula după bunul plac ; 
atunci cînd există divergențe asupra 
termenelor de livrare, el trebuie con
ciliat la nivelul forurilor de resort 
în măsură să dea o soluție accepta
bilă, potrivit intereselor majore ale 
economiei. Fapt este că a urmat un 
exod de delegați ai întreprinderii 
brașovene către Galați, care nu au 
rezolvat nimic, iar în prezent unita
tea respectivă — din cauza modului 
defectuos în care s-a făcut livrarea 
laminatelor — este în întîrziere cu 
peste două luni in executarea unor 
lucrări pentru importante obiective 
de investiții.

în ziarul nostru am mai relatat

ministerul — ca și 
organele specia
lizate de control 
stau în expecta
tivă, în timp ce 
îndeplinirea u- 
nor obligații 
contractuale se 
transformă în o- 
biect de tîrguia- 
lă ? Tratînd cu 
superficialitate, cu 
îngăduință atari 
încălcări ale le

gislației economice, forurile de 
resort și organele de con
trol nu numai că nu-și înde
plinesc una din atribuțiile de 
bază (aceea de a veghea la în
cadrarea activității fiecărei uni
tăți in disciplina de plan și fi
nanciară), dar permit înrădăcinarea 
mentalității în rândul unor cadre de 
răspundere din unități că pot consi
dera prevederile legii oa facultative, 
aplicabile sau nu, după cum ele co
respund sau nu unor interese înguste. 
Chiar dacă, așa cum ne asigura zilele 
acestea tov. I. Potoceanu, directorul 
general al C. S. Galați, combinatul 
va reuși, pînă la sfîrșitul anului, 
să-și îndeplinească toate contractele, 
totuși aceasta nu absolvă de răspun
dere pentru încălcarea pînă acum a 
unor obligații asumate și, deci, a 
prevederilor Legii contractelor eco
nomice, întrucît în acest fel a pro
vocat reale dificultăți activității eco
nomice a beneficiarilor în cauză.

Cadrele din întreprinderi, din mi
nistere trebuie să înțeleagă cu toată 
claritatea indicația .dată, de tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu în Expunerea la 
recenta' plenară a C.C. : „Orice încăl
care a legilor, orice știrbire a discipli
nei și ordinii dăunează desfășurării cu 
succes a întregii activități, interese
lor întregului popor și de aceea tre
buie combătute cu toată hotărârea..." 
In acest context este, desigur, de 
dorit ca recent înființatul Minister 
al Aprovizionării Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi Fondu
rilor Fixe, prin organele sale de con
trol, să determine un nou spirit în 
respectarea disciplinei contractuale în 
unități, prin măsuri conforme cu le
gea. Mai ales că acum, în răstimpul 
care a mai rămas pînă la înche
ierea anului de plan, se pot face încă 
multe lucruri în direcția onorării 
obligațiilor contractuale.

Corneliu CÂRLAN 
Radu APOSTOL

CUM A DEVENIT
„CENUȘĂREASA" VEDETĂ!
— Desigur, nu poate 

decît să 
faptul că 
biu, unde 
cîndva 
bresle ale 
pielarilor, 
a luat ființă o între
prindere de piele și 
încălțăminte. Ce-ar fi 
însă ca acum, la în
ceput de drum, să ne 
gîndim și la o secție 
de marochinărie ?

— Piața are nevoie 
de astfel de produce 
și ar fi foarte bine ve
nită — au 
propunerea 
muncitori.

— Am putea valori
fica mult mai bine și 
o parte din pieile de 
dimensiuni mai mici 
sau chiar deșeurile — 
au ținut să completeze 
alții.

Am reconstituit pină 
aici, cu sprijinul cî- 
torva „veterani" ai fa
bricii „13 Decembrie" 
din Sibiu, un crîmpei 
din discuțiile unei con
sfătuiri de producție 
ținute cu mai bine de 
20 de ani în urmă, în 
cadrul căreia, într-o 
atmosferă de entu
ziasm, se lua hotărî- 
rea creării celei de-a 
treia secții a noii fa
brici. Vorbindu-ne 
despre acest moment 
din istoria fabricii, in
terlocutorii noștri n-au 
ocolit să ne spună însă 
că acestui debut pornit 
din cele mai bune in
tenții i-a urmat o pe
rioadă de neajunsuri 
și insuccese. Se poate 
spune că ani de-a rîn-

ne bucure 
aici, la Si- 
au existat 

faimoasele 
tăbăcarilor, 
blănarilor,

susținut 
cîțiva

dul, datorită și utila
jelor vechi din dotare 
și slabei organizări a 
lucrului, dar poate și 
unei optici greșite care 
a existat în ce priveș
te dezvoltarea produc
ției de marochinărie, 
secția a fost prinsă 
într-un fel de „bătută 
pe Ioc" : producție mi
că, articole puține, mo
dele îmbătrînite. în
tr-un cuvînt, a devenit 
„cenușăreasa" fabricii.

Azi citim într-un 
prospect al fabricii la 
cel de-al cincilea pa
vilion de mostre de 
bunuri de consum de 
Ia București, la care 
au fost prezentate nu
meroase exponate și 
unde au fost contrac
tate comenzi de cîteva 
milioane de lei : Pes
te 65 la sută din pro
ducția de marochină
rie a țării se realizea
ză astăzi la „13 De
cembrie" Sibiu, mai 
ales in serii mici și cu 
diversificare mare. A- 
nual, 1 200 de artico
le : genți de voiaj, 
geamantane, articole 
de sport, serviete, po
șete, cordoane, valize 
diplomat, truse cosme
tice, portacte etc. 
Peste 50 la sută din 
producția fabricii se 
exportă în 20 de țări, 
printre care Anglia, 
Austria, Belgia, Cana
da, Franța, Italia, In
dia, Olanda, R.F. a 
Germaniei, Suedia, 
S.U.A., U.R.S.S.

Se poate afirma că 
„cenușăreasa" de pînă 
mai ieri, secția maro-

PE ȘANTIERUL NORD - DOBROGEAN
DE IRIGAȚII

Pe marele șantier nord-do- 
brogean de irigații Razelm a 
început construirea primelor o- 
biective hidrotehnice- pentru stă- 
vilarele de pe canalele nr. 2 și 
5. Ele sînt destinate reglării 
fluxului de apă din Dunăre și 
din lacurile Smeica și Sinoe. Stă- 
vilarul de pe canalul nr. 5 va 
dispune și de o ecluză pentru 
dirijarea spre mare a navelor 
pescărești. Concomitent, pe șan-

fierul primului sistem de irigații 
din cadrul complexului Du- 
navăț — cu o suprafață de 2 736 
ha — se efectuează ultimele lu
crări. în final, amenajările din 
complexul de irigații Razelm, 
prevăzut a se realiza în actualul 
cincinal, va cuprinde cinci siste
me care vor asigura distribuirea 
apei pe mai bine de 120 000 ha 
din zona nord-estică a Dobrogei.

(Urmare din pag. I)

bilitate rezervele interne, să acționeze 
în vederea îndeplinirii și depășirii 
planului de beneficii. Este o chestiu
ne de conștiință profesională și poli
tică pentru fiecare cadru de condu
cere, pentru fiecare om al muncii, 
să depună toate străduințele în sco
pul încheierii cu succes a activității 
pe primul an al cincinalului, astfel 
incit să se creeze o bază financiară 
solidă pentru înfăptuirea planurilor 
din următorii ani. Realizarea nivelu
lui planificat al beneficiului și de
pășirea lui — în perioada care a 
mai rămas din 1971 — este cu atît 
mai necesară in fiecare întreprindere, 
cu cît se știe că o parte din beneficii 
se utilizează ca resursă de autofi
nanțare a producției și a investiții
lor, precum și pentru constituirea fon
dului de premiere, ceea ce accen
tuează responsabilitatea conducerilor 
de unități, a fiecărui salariat în par
te nu numai față de societate, dar și 
față de colectivele din înseși unitățile 
respective.

Mari rezerve nevalorificate există 
în multe întreprinderi în domeniul 
folosirii judicioase a capacităților de 
producție, a spațiilor producti
ve, creșterii indicelui de utiliza
re a fondului de timp disponibil al 
mașinilor-unclte. Punerea deplină în 
valoare a acestor resurse ar asigura 
— pe lîngă îmbunătățirea rezultatelor 
economico-financiare ale întreprinde
rilor respective — economisirea unor 
fonduri de investiții, întrucît mai sînt 
cazuri cînd se solicită asemenea fon
duri, fără o examinare atentă a po
sibilităților de folosire intensivă a

CONTRASTE
Cum fabrică aur

și argint alchimiștii

Combina-

Rețetă inversa

De vină nu e

barometrul

făgărășeni...
moniu de o înaltă ca
litate și competitivita
te. în același timp, va
loarea economiilor, in
tr-un an, se ridică la 
4 milioane lei. Cea 
de-a doua invenție, 
căreia i s-a acordat tot 
medalia de aur la 
Viena, aparține ing. 
Miron Leancu și mais
trului Luca Lazâr. 
Este vorba de un a- 
parat de uscare in 
strat fluidizat denu
mit „Uscătorul vertical 
cu cuvă demontabilă", 
care asigură o uscare 
rapidă a maselor plas
tice și altor substanțe 
cu umiditate ridicată. 
Celelalte două inven
ții, care au primit me
dalii de argint, se da
toresc ing. Petru Tu- 
rea și chimistului Emil 
Miklos și, respectiv, 
ing. Aurel Oniță. Deci, 
„aur și argint" pentru 
inteligența tehnică a 
colectivului
tului chimic din Făgă
raș I

Am avut, nu o dată, 
prilejul să consemnăm 
în coloanele ziarului 
nostru realizările de 
prestigiu ale chimiști- 
lor făgărășeni în do
meniul creației teh
nice. Iată o nouă do
vadă : toate cele 4 
invenții, prezentate de 
Combinatul chimic din 
Făgăraș la Salonul 
internațional de in
venții de la Viena — 
au fost medaliate. 
Două cu aur, două cu 
argint.

Prima invenție, dis
tinsă cu medalie de 
aur, se intitulează : 
„Procedeu și instalație 
de reglare automată a 
neutralizatorului utili
zat la fabricarea azo
tatului de amoniu" și 
aparține unui colectiv 
condus de ing. Aurel 
Oniță. Invenția prezin
tă o mare valoare 
practică, în sensul că 
a contribuit într-o im
portantă măsură la 
obținerea unui sorti
ment de azotat de a-

modele de articole de 
marochinărie. într-un 
timp scurt a fost 
schimbată structura 
materiei prime folo
site. Spiritul întreprin
zător al colectivului 
fabricii sibiene a dus 
la organizarea unui 
atelier propriu de ac
cesorii metalice, unde 
se execută armături de 
minere, rame de ser
viete, catarame de tot 
felul, zeci de repere 
ornamentale. Dar poa
te că nimic din toate 
acestea nu ar fi pro
pulsat atît de repede 
această secție spre 
realizările prezente ca 
permanenta grijă pen
tru calificarea și poli
calificarea adevărați- 
lor artiști în meserie 
pe care îi are astăzi 
marochinăria. Atelier- 

__ "3 de
cursanți, calificare la 
locul de muncă pentru 
150 ucenici, calificare 
la școala profesională 
din localitate — iată 
numai cîteva din 
formele folosite in a- 
cest scop. Nu o dată, 
la fabrica „13 Decem
brie" din Sibiu întîl- 
nești grupuri de mun
citori, tehnicieni și in
gineri din unități în
rudite, care vin să în
vețe din experiența 
secției marochinărie, 
„vedeta" fabricii si
biene.

chinărie, a devenit as
tăzi vedeta fabricii. 
Drumul pînă aici n-a 
fost ușor. Dar el a 
fost străbătut cu hăr
nicie, pricepere, per
severență și spirit de 
inițiativă, de care a dat 
dovadă întregul co
lectiv de muncă de la 
fabrica sibiană.

— Intrînd în sectoa
rele marochinăriei, ne 
spune inginerul-șef al 
întreprinderii, loan 
Botezan, mulți vizita
tori ne măgulesc, spu- 
nîndu-ne că au înfăți
șarea unor laboratoare 
moderne. Da, însă ca 
să ții cadența cu teh
nica și tehnologiile în 
plină ofensivă mai ai 
mereu de făcut cite 
ceva, pentru a putea 
crea modele mai mul
te, mai variate, în 
pas cu moda, articole școală cu 120 
pentru toate gusturile. 
Intr-un cuvînt; mai 
multă receptivitate și 
mobilitate la capitolul 
creație. Iată de ce 
ne-am gindit să orga
nizăm un atelier spe
cial de creație pentru 
marochinărie, înca
drat cu specialiști șl 
cu cîțiva 
mai buni 
Apoi, am deschis 
magazin de prezen
tare și desfacere în 
Sibiu. Au urmat ex
poziții precontractua- 
le, organizate spe
cial pentru public la 
Sibiu și Brașov. Crea
torii noștri realizează 
acum anual nu mai 
puțin de o mie de noi

dintre cei 
muncitori, 

un

Nlcolae BRUJAN 
corespondentul 
„Scînteii*

NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE
Pe platforma industrială din partea de 

sud a municipiului Pitești, acolo unde în 
perioada cincinalului trecut au fost puse 
în funcțiune importante unități ale in
dustriei petrochimice românești, se des
fășoară ample lucrări pentru dezvoltarea 
capacităților de producție existente și pen
tru construirea unor noi obiective. Potrivit 
relatării corespondentului Agerpres, St. 
Grecu, din cele 28 fabrici și instalații, me
nite să întregească, pînă în 1975, profilul 
grupului industrial de petrochimie de la 
Pitești, un număr de 12 obiective se află 
în diferite stadii de execuție. Astfel, pe 
șantierele instalațiilor de cracare catali
tică, distilare atmosferică, distilare sub 
vid, al instalațiilor pentru reducere a vîs- 
cozității și. al celor pentru fabricarea bi-

turnului, obiective care vor spori actuala 
capacitate anuală de prelucrare a rafină
riei cu încă 1,5 milioane tone de țiței, se 
desfășoară în ritm susținut montajul uti
lajelor și al conductelor tehnologice. In 
același timp, în cadrul noului complex 
de piroliză, care va tripla capacitatea 
anuală a producției de 
dispune în prezent 
mic, a fost terminat 
voarelor de presiune 
s-au montat circa 25 la 
dele metalice. Pe șantierele fabricii de 
polietilenă de joasă presiune, care va spori 
cu încă 50 la sută capacitatea anuală a 
întreprinderii existente, au fost asigurate 
fronturile de lucru pentru montajul utila
jelor. (Agerpres)

etilenă de care 
combinatul chi- 
montajul rezer- 
atmosferică și 

sută din estaca-

capacităților productive în funcțiune, 
în egală măsură, atenția trebuie în
dreptată spre asigurarea gospodăririi 
cît mai raționale a mijloacelor circu
lante, întrucît și în acest domeniu se 
constată importante rezerve eviden
țiate din nou cu prilejul amplei ac
țiuni de recalculare a normelor de 
stoc și a normativelor mijloacelor 
circulante, care a avut loc în tri
mestrul III al acestui an. Stabilirea

decît cel din perioada respectivă a 
anului precedent. Ținînd însă seama 
că volumul lor este încă ridicat, tre
buie acționat, în continuare, pentru 
diminuarea și lichidarea stocurilor 
peste necesar, pentru readucerea lor 
neîntîrziată în circuitul economic.

Cerința imperioasă a creșterii re
surselor financiare, îndeosebi pe ca
lea sporirii volumului beneficiilor, 
se poate înfăptui numai prin reali-

Beneficiile
normelor și normativelor cu discer
nă mint, in funcție de nevoile cu a- 
devărat reale ale fiecărei unități, a- 
plicarea fermă a măsurilor de per
fecționare a activității economico-fi
nanciare sînt necesități care se im
pun cu atît mai mult dacă ținem 
seama de faptul că, prin accelerarea 
cu o singură zi a vitezei de rotație 
a mijloacelor circulante, s-ar putea 
elibera sute de milioane lei mijloace 
financiare în industrie. Sporirea efi
cienței folosirii mijloacelor circulan
te este strîns legată de lichidarea i- 
mobilizărilor în materii prime, ma
teriale. semifabricate, produse finite, 
în legătură cu aceasta, este de sem
nalat faptul pozitiv că la 31 octom
brie a. c. volumul de credite cu do- 
bînzi penalizatoare a fost mai mic

zarea indicatorilor de plan pri
vind sporirea producției și a produc
tivității mu.ncii, reducerea cheltuie
lilor de producție, in general, și a 
celor materiale, in special. Un vo
lum mai mare de producție, tot mai 
ieftină, constituie un deziderat de 
prim ordin pentru orice întreprin
dere. dar nu reprezintă încă totul, 
în repetate rînduri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reamintit faptul că 
ciclul de'producție nu poate fi con
siderat incheiat decit numai 
producția obținută a fost 
iar prețul încasat. Numai 
caz materialele încorporate 
dusele respective reintră în
til în circuitul economic, numai in

după cc 
vîndută, 
în acest 
în pro- 
mod u-

acest caz întreprinderea producătoa
re își vede concretizate rezultatele 
financiare. Din păcate, și in cele trei 
trimestre ale acestui an, în ciuda 
condițiilor avantajoase create prin 
noua lege a contractelor economice, 
în unele întreprinderi ș-au format 
stocuri de produse finite, destinate 
fie consumului intern, fie exportului, 
pentru care desfacerea nu a fost a- 
sigurată. Este vorba de unele pro
duse ..........................................
lină,

Ni 
tu'.at 
să a mijloacelor materiale și” bănești, 
asigurarea ordinii și disciplinei, evi
tarea risipei și obținerea — pe aces
te baze — a unor, rezultate econo- 
mice-financiare îmbunătățite, nu se 
pot înfăptui fără realizarea unuî 
control temeinic, sistematic, pe toate 
treptele organizatorice ale economiei, 
în întreprinderi și centrale, de o de
osebită importantă este controlul ie
rarhic exercitat de fiecare conducă
tor de unitate, secție, atelier ș.a., 
care trebuie să fie perfect informat 
asupra tuturor problemelor compar
timentului său, asupra activității tu
turor colaboratorilor, să fie exigent 
cu privire la îndeplinirea sarcinilor 
și ferm în tragerea la răspundere a 
celor vinovați de proasta gospodărire 
a fondurilor, de încălcarea discipli
nei de plan, contractuale și financia
re. în aceasta constă garanția înre
gistrării unor importante rezultate în 
formarea de noi resurse financiare, 
care se vor materializa în anul viitor 
în impresionante obiective productive 
și social-culturale.

chimice, țesături de bumbac și 
materiale de construcții ș. a. 
se pare a avea valoare de pos- 
ideea că gospodărirea judicioa-

Cum trebuie lucrat și 
acționat pentru înde
plinirea planului — 
iată un lucru pe care 
colectivele întreprinde
rilor noastre, în imen
sa lor majoritate, îl 
știu bine. Iată însă 
că există și unii care-și 
bat capul pentru solu
ții inverse : adică, de 
neîndeplinire.

Iată o asemenea re
țetă. Se aduc materia- . așțeptște. 
le necesare lucrului. Se !i‘
iau înapoi materialele 
necesare. Este nevoie 
de un buldozer. Bul
dozerul stă două luni 
defect din cauza lipsei 
unui pinion. Se aduce 
o mașină pouă. Se 
lasă sub o stîncă și 
apoi ușor, ușor, se dă 
drumul unui bolovan 
care, bine condus, stri
vește mașina. Este 
nevoie de aer compri
mat. Nimic mai sim
plu ! Compresorul nu 
funcționează de patru

ani, Iipsindu-i tabloul 
de comandă. Dacă toa
te acestea nu duc la 
nerealizări importante 
se folosește o cale si
gură. Fiind vorba de 
o carieră, cum este în 
cazul de față cea de la 
Poiana Ilvei, județul 
Bistrița-Năsăud, se 0- 
prește și concasorul — 
utilaj de bază. Rezul- 

. țațele nu, se vor lăsa 
ci^icpLcție,, In schimb 
muncitorii de la carie
ra din Poiana Ilvei aș
teaptă — după cum 
ne scrie Ion Sudan — 
ca forul tutelar al ca
rierei, întreprinderea 
de construcții montaj 
Cluj, să ia măsuri e- 
nergice pentru... pre
mierea corespunzătoa
re a autorilor rețetei 
inverse. Nici n-ar fi 
drept ca să nu se de- 
cearnă răsplata cuve
nită. Există doar și o 
lege a drepturilor de 
autor...

La Semlac și Nădlac, 
județul Arad se află 
în curs de construcție 
complexe pentru creș
terea porcilor. La am
bele unități halele de 
fătare trebuiau termi
nate la 30 iunie a.c. în
treprinderea de cons- 
trucții-montaj Timi
șoara — executantul 
acestor obiective — a 
tergiversat însă 
crările, acumulînd 
tanțe repetate, 
că halele nu 
gata nici acum,
trucît complexele de 
la Semlac și Nădlac au 
fost populate, de tea
ma iernii, scroafele 
's-au îngrijit de auto- 
protecție : au luat cite 
un pai in gură, ca să

lu- 
res-
așa

nu se schimbe vremea. 
Dar măsura n-a dat 
rezultate. Semnele ier
nii și-au făcut apari
ția, și, o dată cu ele, 
se înregistrează .prime
le pierderi. Și nu orice 
fel de pagube, ci cu un (
debut masiv — de 4
pînă la 20 la sută mor- .
talități la purceii nou 
veniți pe lume în a- J
ceste condiții total ne- ’
corespunzătoare. Pur- (
ceii rămași în viață (
guiță acum de zor. ce- (
rînd ajutor. Poate con- «
ducerea I.C.M.-Timi- 1
șoara se va înduioșa de 
soarta lor, luind și alte ’
măsuri decît paraliza- <
rea barometrului prin <
metoda paiului în (
gură... 4

Fișicul din bani

de piatră
întreprinderea de 

construcții industriale- 
Constanța are un șan
tier la Dedulești. ju
dețul Brăila, unde 
construiește un com
plex intercooperatist 
pentru creșterea porci- 

de 
de-

lor. O perioadă 
timp lucrările au 
curs în aparență nor
mal. In ultimul timp 
au început să iasă la 
iveală un șir de ano
malii — unele ceva 
mai vechi. Ele puteau 
fi constatate și înain
te, de cînd a început 
transportul pietrișului 
și nisipului, cale de 
peste 50 de kilometri. 
Constructorii au prefe
rat să plimbe camioa
nele pe această distan
ță de la Brăila la De
dulești, în loc să folo
sească gara C.F.R. din 
apropiere. O preferin
ță ce costă scump, 
chiar foarte scump. în-

trucît, față de prețul 
mediu de 100 lei m.c. 
al balastului pe județ, 
la Dedulești acesta a 
ajuns la 180 lei m.c., re- 
prezentînd 11 la sută 
din valoarea lucrărilor 
de construcții-montaj. 
Potrivit normelor de 
deviz cantitatea totală' 
de pietriș și nisip ne-., 
cesară, care ar fi tre- ' 
buit să coste 1,5 mili
oane lei. a ajuns la 3,7 
milioane. Un supli
ment de 2,2 milioane 
lei la acest capitol este 
o surpriză.

Dar trebuie aprecia
tă și valoarea „numis
matică" a performan
ței : două 
ne de lei
fișic din bani de pia
tră, să recunoaștem, e 
un lucru deosebit. în
trebarea este.: cui îi va 
rupe buzunarul ?

milioa- 
într-un
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OMUL FATĂ ÎN FATĂ CU EL ÎNSUȘI...
Am avut deunăzi Sa nu « un om încremenit, un

„Grivița roșie" o discuție om care nu greșește pen-
însuflețită, profundă, des
pre înțelesul unei cerințe 
pe care partidul o pune în 
fața membrilor săi, a fie
cărui cetățean, cerință care 
este și a societății noastre 
în general, a moralei cu
rente : să fii om integru 1 
Ce înseamnă a fi om inte
gru în România socialistă 
a anului 1971 ? Să-i ascul
tăm pe oamenii vechii ci
tadele industriale, azi uzi
nă mecanică de material 
rulant.

Maistrul principal Dumi
tru Beu este unul din cei 
mai vechi muncitori comu
niști din uzină, participant 
Ia greva din 1933.

— Pentru noi, cei de as
tăzi, spune el, noțiunea a- 
ceasta de „om integru" în
seamnă întruchiparea u- 
nuia dintre țelurile pentru 
care ne-am luptat atunci, 
în anii bătăliilor de clasă 
împotriva exploatării. Ne 
băteam nu numai pentru o 
orînduire echitabilă din 
punct de vedere economic, 
dar și pentru o societate cu 
o aleasă ținută etică.

— E un obiectiv pe care 
plenara ni l-a pus în față, 
ca pe o sarcină imediată — 
spune tovarășul Valentin 
Cotrună, șeful atelierului e- 
lectric, locțiitor a] secreta
rului comitetului de partid 
al uzinei. în expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului nostru, gă
sim un bogat portret moral 
al comunistului. In socie
tatea noastră, comunistul 
are îndatorirea de a fi 
prototipul omului integru : 
să fie cinstit, curajos, 
demn, să lupte cu ardoare 
pentru adevăr, pentru drep
tate și libertate, să iubeas
că munca, să apere și să 
dezvolte proprietatea socia
listă, să pună totdeauna pe 
prim plan interesele po
porului muncitor. Om in
tegru înseamnă, la drept 
vorbind, om întreg, adică 
un om a cărui conștiință nu 
prezintă fisuri, ca o piesă 
de metal prost turnată, ci 
e solidă, compactă, temei
nică ; un om care e același 
în vorbă și în faptă, in u- 
zină și in afara uzinei, ori
unde s-ar afla, în orice îm
prejurare.

Alexandru Preda, ingine
rul șef al uzinei, intervine 
în discuție aducînd criteriul 
efectelor, rezultatelor.

— Noțiunea de integru, 
spune tovarășul Predă, nu 
se poate rezuma" !a‘dintr-o 
bucată" ; în complexitatea 
vieții noastre sociale, ea 
trebuie să aibă și un înțe
les dinamic. Omul integru

tru că nu muncește. Un om 
integru este, după mine, a- 
cela care își face munca 
cu pasiune, cu flacără, cu 
spirit inovator. Și ca să nu 
ne menținem numai în for
mule abstracte, am să mă 
refer la un exemplu ca
re-mi vine în minte : chiar 
în atelierul electric, pe ca- 
re-1 conduce tovarășul Co- 
trună, comuniștii au dat o 
adevărată bătălie cu îngus
timea și comoditatea de 
gîndire a unor tovarăși de 
la proiectare, cind a fost 
vorba să se realizeze rebo- 
binarea converti zorilor sau 
crearea standuri

vlnovați, dar Îndeplinirea 
planului nu-i o treabă per
sonală, ci o problemă a e- 
conomiei noastre naționale, 
deci a noastră, a tuturor, 
împreună cu nituitorul Ale
xandru Nicolae, cu sudo
rul Nicolae Păun și cu alți 
membri ai echipei, au 
muncit zi și noapte, nu 
s-au mișcat din uzină pînă 
in clipa cind beneficiarul a 
făcut recepția. E, după 
mine, un exemplu de inte
gritate, de caracter.

Maistrul Aurel Costacție, 
de la turnătorie, și-a con
centrat intervenția in dez
batere mai ales pe aspec
tele legate de momentele- 
limită. acelea care pun cel

personal al unor comuniști 
ca Petre Coțofană, secreta
rul organizației de bază, 
șefii de echipă Gheorghe 
Oancea și Constantin Cris- 
tescu. Tinerii din secție — 
și pare-se că pentru mulți 
tineri ziua de duminică are 
o valoare mai mare, în sen
sul că le e mai greu să re
nunțe la un dans, la un 
spectacol, la o întîlnire cu 
o fată — au rămas alături 
de noi. Au muncit de parcă 
ar fi fost și ei muncitori 
cu stagii îndelungate.

— Integritatea începe de 
la cinste — intervine ajus- 
torul Gheorghe Covrig, se
cretarul organizației de 
bază de la sectorul de frîne

Ca să fim oameni
dintr-o bucată

LA SFAT CU MUNCITORI DE LA
„GRIVIȚA ROȘIE"

RĂSPUNDEM PENTRUrează ideea de integritate. 
Ar reieși că integritatea e 
un soi de lux și că te poți 
foarte bine dispensa de ea ! 
Nu, societatea noastră nu 
poate admite asta ! Ea tre
buie să fie și aici fermă șl 
intransigentă, la toate eșa
loanele, în toate verigile ! 
Integritatea morală trebuie 
să fie întotdeauna un crite
riu de bază in aprecierea 
și promovarea oamenilor.

— La noi în uzină — ține 
să precizeze inginerul șef 
— se iau măsuri ferme și 
fără concesii împotriva tu
turor celor ce dau un cit 
de mărunt semn de „tran
zacție cu conștiința", de lip
să de integritate. Așa s-a 
întîmplat, bunăoară, pu 
maistrul principal Nicolae 
Năstăsescu de la rotărie, 
care a fost retrogradat pen
tru că își făcuse un sistem 
din a lua „împrumuturi” 
nerambursabile de la sala- 
riații din subordinea sa și 
de a fixa retribuțiile în ra
port direct cu cuantumul 
acestor mai mult sau mai 
puțin mascate „impozite în 
folos personal"...

— Mă văd nevoit 
tervenf lăcătușul 
Nicolae — să atrag 

. că nu totdeauna se ,___
dează cu severitatea meri
tată. Și aici mai intervin 
uneori relațiile 
piale. Inginerul 
Brîndușe, fostul adjunct al 
șefului de secție de la mon
taj, pe lingă faptul că s-a 
dovedit de o incompetență 
săritoare în ochi, îi descon
sidera pe muncitori, îi bruf- 
tuluia. Despre ce fel de in
tegritate se poate vorbi la 
cei care, pe baza unei prost 
înțelese „prietenii", i-au 
găsit ca „sancțiune" un loc
șor călduț la serviciul teh
nic ?

...N-am transcris decît o 
parte din discuțiile ce au 
avut loc în acea după-a- 
miază la sediul comitetului 
de partid al binecunoscutu
lui colectiv de muncă gri- 
vițean. Se vedea limpede 
din pasiunea cu care vor
beau oamenii că integrita
tea nu e pentru ei o ab
stracție, ci un autentic me
ridian moral care le străba
te întreaga viață. Pentru ei, 
vechiul aforism al înțelep
ciunii latine : „Să trăim 
totdeauna ca și cum am 
trăi in văzul lumii, să cu
getăm mereu ca și cum cei
lalți ar putea să privească 
in adincul minții și inimii 
noastre" e un precept fi
resc, de viață cotidiană, tră
ită, clipă cu clipă, la înalta 
tensiune a crezului comu
nist.

— in- 
Ștefan 
atenția 
proce-

neprinci- 
Dumitru

A

COPIII NOȘTRI
...In luna iunie, organele de miliție 

ale sectorului 1 din Capitală l-au 
arestat și trimis în justiție, sub acu
zația de furt, pe țînărul Marius Si
mon, de 16 ani. în intervalul septem
brie 1970—iunie 1971 el a comis 9 
furturi» majoritatea din locuințe par
ticulare, în care se introducea, de 
obicei, prin ferestrele rămase des
chise.

La cîteva zile, aceleași organe de 
miliție îi arestează, sub aceeași acu
zație de furt, pe tinerii Gheorghe 
Jimiga și Octavian Vasilcu, care, în
tr-o perioadă de numai două luni, au 
operat 26 de furturi din autoturisme, 
prin forțarea portierelor sau a gea
murilor.

Listele cu obiectele furate de res
pectivii tineri (în ambele cazuri) sînt 
impresionante. Se remarcă, în special, 
valoarea ridicată a acestor obiecte 
(magnetofoane, aparate de radio, de 
fotografiat, ceasuri, bijuterii etc.), in 
mare majoritate recuperate de la di
verși amatori de chilipiruri, cărora ei 
le vinduseră la prețuri derizorii, fără 
ca cineva să se sesizeze de prove
niența lor ! (asupra acestui aspect 
vom reveni).

Reține, de asemenea, atenția, în a- 
ceste cazuri, faptul că infracțiunile 
nu s-au produs incidental, sub im
periul vreunui impuls necugetat, de 
moment și care, ulterior, să tre
zească păreri de rău. Nu ; faptele 
s-au consumat repetat, cu premedi
tare, întocmai ca la infractorii noto
rii. Greșeala inițială (dacă mai poate 
fi vorba de greșeală în comiterea 
unor asemenea fapte) s-a transformat 
în viciu, a devenit deprindere. De 
ce 7 Unde au învățat ei așa ceva 7 ! 
Cine le-a inoculat ideea jafului 7 ! 
” “ ............... care au cres-

intelectuali cu 
stimați și res-

mea, in primul 
trăiești numai și

maistrul 
La sfîr- 
datorită 
unei e-

Victor BÎRLADEANU

forul tutelar

paginii paginii

de probă pentru selectoa
rele de tensiune ori pentru 
termostate. Au muncit din 
greu, și-au asumat niște 
riscuri, dar pină la urmă, 
în pofida neîncrederii uno
ra, și-au realizat obiecti
vele, realizînd. mari . econo
mii de valută. De unde se 
vede și că profilul omului 
integru presupune un înalt 
simț de răspundere pentru 
treburile colectivului.

— Practica arată limpede 
cine este și cine nu este om 
integru — adaugă 
Constantin Vișan. 
șitul lunii trecute, 
iresponsabilității 
chipe de manevrare, ne-am 
pomenit că niște vagoane 
care fuseseră reparate — în 
care se investise deci mun
că și materiale — aveau a- 
varii ce . făceau imposibilă 

. recepțioparea lor. După u- 
nii, firesc ar fi fost să se 
dea din umeri și să se spu
nă' : ce să-i faci, nu sîntem 
noi de vină, să răspundă 
cei care le-au avariat ! Șe
ful de echipă Donie Stan, 
comunist, a gindit însă alt
fel : da, să răspundă cei

mai mult la încercare forța 
caracterului.

— Integritatea se măsoa
ră și după felul cum iși 
privește omul locul și răs
punderile în ansamblul so
cietății. într-o sîmbătă; 
cind oamenii se pregăteau 
să încheie schimbul și să 
plece la odihnă, am fost 
chemați cîțiva la direcție. 
Ni. s-a spus că Uzina de 
mașini grele are neapărată 
nevoie de ajutorul nostru, 
ca să turnăm o bucșă de 
1 200 de kilograme pentru 
ciocanul lor de nouă tone. 
Altminteri,- reparația capi
tală a ciocanului nu putea 
fi terminată.. Producția era 
primejduită, căci o unealtă 
de asemenea dimensiuni nu 
poate fi ușor înlocuită. 
Ne-am întors în secție și 
le-am spus oamenilor des
pre ce e vorba. Au rămas 
ca să dea ajutor nu numai 
cei din echipa de la turnă
toria de bronz, dar și cei de 
la fontă. I-am rugat să se 
ducă acasă să mănînce.pînă 
se încheie faza pregătirilor, 
dar nici n-au vrut să audă. 
A contat mult exemplul

automate. Și cinstit e, după 
părerea 
rînd să
numai din munca ta, să nu 
urmărești niciodată un a- 
vantaj nemeritat. în urmă 
cu cîtăva vreme își făcea 
veacul pe aici un anume 
Dumitru Zaharia, delegat- 
recepționer din partea be
neficiarului. Individul a- 
cesta instaurase niște mora
vuri foarte ciudate : ca va
goanele reparate să „trea
că" la controlul lui, trebuia 
neapărat să-i faci tot felul 
de servicii, altminteri îți 
căuta nod în papură. Unii 
de pe la noi, care-i făceau 
jocul, ajunseseră să-i tri
mită și lucrători acasă pen
tru diferite lucrări, pînă și 
la... săpatul grădinii. Noi, 
comuniștii, ne-am sesizat 
și am sesizat și forurile su
perioare. Ce s-a întîmplat 
mai departe 7 Păi, res
pectivul a fost scos de 'a 
noi și... trimis, tot ca dele
gat recepționer, la altă U- 
zină de reparat material ru
lant din Capitală. Curată 
sancțiune ! Asemenea „în
chideri de ochi" deterio-

Ce n-a i
b„.Șî vom avea croitori care nu știu 

să-și facă haine 7 — se intitula an
cheta socială publicată în „Scînteia" 
nr. 8943 din 20 octombrie 1971. După 
ce vizitase școala profesională a u- 
zinei „Timpuri noi" și Grupul, școlar 
de construcții din București, repor
terul punea în discuție mentalitatea 
strâmbă potrivit căreia viitorul mese
riaș așteaptă meșterul să-i repare 
clanța ușii !... Carențe de ordin edu
cativ în statornicirea deprinderii, de 

\prima treaptă a muncii, cu sim- 
gospodăresc, cu simțul inițiativei 

al răspunderii — iată pe scurt ce 
ime a înlesnit proliferarea unei 
menea mentalități.
un primit la redacție un răspuns 
nnat de un... suplinitor al directo- 

j.ui general adjunct de ,1a Direcția 
generală a învățămîntului profesional 
și tehnic din Ministerul Invățămîntu- 
lai, în care se spune, între altele, pri- 
/ind ancheta mai sus amintită : 
„..Deficiențele semnalate în ziarul 
„Scînteia", atît cele de ordin strict 
gospodăresc cît și cele referitoare la 
unele aspecte organizatorice și de 

: conținut ale activității educative în 
I rindul elevilor, au existat în realita- 

■tS“. (Ne îngăduim o mică paranteză : 
ziarul nostru a criticat, aceste defi
ciențe, nu a contestat existența lor. 
Oare aceasta este problema 7). Dar, 
să cităm mai departe : „La data con
trolului, pe baza sugestiilor ziarului, 
conducerile celor două școli (s.n.) 
luaseră deja o serie de măsuri pen
tru lichidarea defecțiunilor și îmbu
nătățirea muncii educative. A fost 
organizată antrenarea masei de elevi, 
pe măsura posibilităților lor, la activi
tatea de autogospodărire..."

Foarte bine, dar nu aceasta era 
problema, stimați tovarăși ! Nu clan- 

. celei de-a doua uși de pe al treilea 
a _ >ridor cum vii pe dreapta, ne-a in- 

resat ! Și, în primul rind, nu des
pre două școli profesionale era vor
ba, ci despre o concepție asupra edu
cației muncitorești așa cum se ma
nifestă ea în sistemul învățămîntului

profesional ; era vorba despre toate 
școlile, de aceea am trimis articolul 
la Ministerul învățămîntului.

Se spunea în articol : „Cea dinții 
datorie a școlii profesionale este să-i 
pregătească pe elevi pentru muncă. 
Dar prima condiție realistă a pregă
tirii pentru muncă este munca însăși. 
PERMANENTA, devenită condiție 
primordială, proprie, a existenței fie
căruia".

Și, mai departe : „Un viitor strun
gar sau constructor care suportă, cu 
seninătate, să asculte luni în șir pi- 
curatul unui robinet defect sau fluie
ratul vîntului pe sub cadrul stricat 
al ferestrei are multe „șanse" de' a se 
califica insuficient ca OM AL MUN
CII".

Ce n-au înțeles semnatarii răspun
sului, a priceput însă tovarășul Con
stantin Dorobanțu, pensionar C.F.R., 
care ne scrie : „Dacă o asemenea si
tuație există în Capitală, unde școli
le pot fi lesne vizitate de către re
prezentanții forurilor centrale, mi
nisterelor etc,, mă întreb cum o fi 
situația în țară, în centre mai înde
părtate de București. Dar poate că 
sint eu prea pesimist...

Articolul a deschis o ușă care nu 
mai trebuie închisă la loc. Sper ca 
acest articol să aibă un efect pozi
tiv, într-o problemă atît de impor
tantă. Socot că trebuie să se ia măsuri 
energice și imediate (nu numai la 
cele două școli, stimați tovarăși ! — 
n.n.). Altfel, acești tineri din școli ar 
trebui să aștepte Să capete slugi care 
să le bată un cui, să le pună un geam 
sau să facă alte mărunțișuri pe care, 
în tinerețea mea, orice ucenic demn 
de acest nume știa să le facă singur.

Producția suferă adesea de pe urma 
slabei pregătiri practice ce se dă în 
unele școli profesionale. Urez succes 
acțiunii de îmbunătățire a învățămîn
tului profesional, succes la care să 
contribuie puternic și cei în cauză".

In concluzie : așteptăm și opinia 
conducerii Ministerului învățămîntu
lui.

Familia ? Mediile în 
cut 1

Nicidecum.
Toți sint fii ai unor 

posturi de răspundere, ____ .. ,____
pectați pentru corectitudinea lor, ai 
unor oameni cu vechime în muncă. 
Am vizitat aceste familii și m-am 
convins că în apartamentele confor
tabile în care locuiau cu părinții lor, 
tinerilor respectivi nu le lipsea ni
mic. Fiecare . dintre ei are acasă re
zervată camera lui, cu tot strictul 
necesar ; in fiecare locuință există, 
între altele, și cite o bibliotecă ; pre
tutindeni a fost prezentă grija pen
tru a le asigura condiții materiale 
optime de învățătură, ba chiar și 
pentru distracție. „Tata mi-a promis 
că dacă învăț și trec clasa o să-mi 
cumpere bicicletă. Am rămas repe
tent, dar bicicletă tot mi-a cumpărat" 
(Marius Simon). „în fiecare dumi
nică primeam de la tata 50 de lei 
pentru distracții" (Gheorghe Jimiga).

începe să se întrevadă aici o anu
mită neconsonanță între atitudinea 
față de învățătură a tinerilor respec
tivi și recompensele pe care le pri
meau din partea părinților. Marius 
rămîne repetent de trei ori, dar pri
mește totuși bicicleta ; Gheorghe Ji
miga rămîne și el repetent, în clasa 
a opta, dar continuă să beneficieze 
de „cota săptăminală" de 50 de lei. 
„Pentru , că s-a făcut băiat mare și 
m-am gindit că are și el nevoie" — 
ne declară tatăl, recunoscînd totuși 
imediat că la aceeași vîrstă el n-a 
primit nici un leu fără muncă, fără 
să-i facă cuiva un serviciu.

Totuși, poate fi aceasta cauza gra
velor devieri comportamentale ale 
tinerilor 7 Să nu ne grăbim cu con
cluziile.

în familia lui Octavian Vasilcu 
întrevederea cu cei doi soți ia, pe 
alocuri, nuanțe dramatice.

— N-am fost în viața mea la un 
tribunal și nu mi-aș fi imaginat că 
am să merg la procesul singurului 
meu copil — se lamentează mama. 
Numai al lui Jimiga e de vină. El... 
(La rindul lor cei din familia lui 
Jimiga dau vina pe „al lui Vasilcu". 
în realitate, răspunderea revine ce-

Dacă s-au pus bine 
își închipuie că

M-:!im înfiorat citind în „Scînteia" 
despre accidentul din Schitu-Golești — 
Câmpulung Muscel și despre aite a- 
semenea accidente, provocate de al
cool, neglijență în controlul stării 
tehnice a vehiculelor, imprudență și 
încălcare nesăbuită a celor mai ele
mentare reguli de circulație.

Superficialitatea și nepăsarea te re
voltă, mai ales cind le compari cu 
„rezultatele", cu pagubele provocate 
de accident.

în afară de problema vieților 
omenești, a sănătății oamenilor care 
rămin uneori însemnați pe viață, 
fără nici o vină, nu strică să amin
tim că un camion sau un tractor e 
un bun obștesc pentru care s-a chel
tuit multă muncă. Unii consideră 
însă că aceste bunuri obștești nu 
trebuie să slujească decît pentru a 
ie crea avantaje, a face cu ajutorul 
lor diferite „curse" în interesul lor, 
al prietenilor, al celor care-i plătesc. 
Inspectorii și controlorii chemați să

cu unul și cu altul 
sint la adăpost...

curme aceste abuzuri se mulțumesc 
uneori cu un aperitiv la restaurant, 
se consolează cu gindul că sint „o- 
menoși" dacă nu pedepsesc un șofer 
sau un șef de garaj, dar nu se 
dese cite vieți pun în pericol, 
pagube lasă să se ivească.

Propun ca presa atunci 
despre accidente și vina 
feri, să se refere mai des 
de garaj sau
Ba mai mult, ar fi bine ca nu nu
mai în cazuri extreme, de accident, 
să fie amintiți controlorii și inspec
torii care nu și-au făcut datoria, să 
se arate ce pedeapsă au primit, 
să se combată mentalitatea că dacă 
s-au pus bine cu o persoană-două, 
s-au pus și la adăpost de forța legi
lor, de obligațiile lor și de oprobriul 
opiniei publice.

I. STANCIU
muncitor la „Clujana*

controlorii

gin- 
cite

scrie 
șo- 

șefii
cind 
unor 
și la 
respectivi.

*

ț
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Lucrurile s-au petrecut 
intr-o noapte de sîmbătă 
spre duminică, in primă
vară, undeva in Bărăgan, 
intr-o mare întreprindere 
agricolă de stat. Era o 
sîmbătă calmă, îndelung 
așteptată. Lucrările ur
gente din cîmp se termi
naseră, oamenii respirau 
ușurați și puteau acum 
să-și îngăduie, după cîte
va săptămîni de încorda
re, o mică destindere. 
Muncitorii sezonieri ple
caseră, se duseseră pe la 
casele lor și lucrătorii 
permanenți, cițiva tracto
riști petreceau la o nuntă, 
un grup de ingineri și teh
nicieni plecaseră intr-o 
excursie, directorul se a- 
fla la el acasă, la fel și 
directorul adjunct... Seara 
tirziu, în toată incinta 
gospodărească a marii în
treprinderi agricole se 
mai aflau doi paznici și 
un tînăr inginer agronom, 
rămas de serviciu la tele
fon. Era cald, un început 
de vară. Tînărul inginer 
se afundase intr-un foto
liu din anticamera direc
torului 
adjunct, 
dioui și 
revistă, 
învingă 
tie ce-l
că tocmai pe el căzuse so
rocul să-și petreacă o 
noapte ca asta, aici. Nu 
i-a trebuit mult ca să se 
resemneze ; muzica, acal-

mia, lectura l-au toropit 
Dar tocmai cind era pe 
punctul de a ațipi, o fe
reastră s-a deschis brusc 
și o pală de vînt a năvălit 
in încăpere răvășind hîr- 
tiile : cîteva fulgere au 
străluminat cîmpia. Și-a 
dat seama pe loc că era 
începutul uneia din acele

sute de vaci mugeau îns
păimântate, se repezeau 
intr-o parte și-n alta, gata 
să rupă stinghiile subțiri 
și să se răspindească pe 
cîmpuri alergînd orbește. 
Cu mare greutate a des
chis ușile grajdurilor pe 
care vijelia le zbuciuma 
cu sălbăticie. Vîntului nă-

*

lor doi băieți yi, deopotrivă, celor 
două familii !).

— Noi, n-am avut timp să ne ocu
păm de el, să-i urmărim îndeaproape 
activitatea. înțelegeți, serviciul... (De 
fapt ce ni se cerea să înțelegem 7 
Că din cauza presupusei lipse de 
timp nu și-au îndeplinit obligația 
fundamentală de a-și educa unicul 
copil 7! Dar poate exista „înțelegere" 
in această privință ?)

Continuând să rămină calm și să 
judece cu luciditate situația, tatăl 
încearcă acum să înțeleagă. Este 
dureroasă această mărturisire :

— N-am reușit să mă apropii de 
băiatul ăsta, să-1 determin să-mi 
mărturisească ce face, unde se duce, 
să fie sincer față de mine... — spune 
el. Asta pentru că eu am fost de 
multe ori dur cu el și cred că mi-a 
prins frica... Realitatea este 
măsură ce a înaintat în vîrstă am 
devenit tot mai străini unul față de 
celălalt...

în familia Jimlga mama are emo
ții puternice ; la drept vorbind, are și 
motive. Aici au fost aduse cele mai 
multe din obiectele furate din mașini 
înainte de a fi valorificate.

— Am fost atît de ocupată cu tre
burile — ne spune mama — că n-am 
mai avut vreme să mă interesez de 
băiat, să știu ce face, ce prieteni are 
și unde se duc...

— Totuși, știați că vine cu obiecte 
străine acasă, de fiecare dată altele... 
Nu v-ați întrebat de unde

— îmi spunea că sînt 
prieteni...

— Și dv. bați crezut 7
— N-aveam încă motive 

cred...
(In discuția pe care am 

ulterior cu tatăl, am aflat 
cunoscut nimic din „afacerile1 
care le învirtea fiul său, pentru că 
soția nu l-a informat, socotind că nu 
era un lucru important 1)

Și astfel Gheorghe Jimiga a „be
neficiat" de o totală lipsă de supra
veghere din partea familiei, ceea ce 
i-a facilitat alegerea „distracțiilor". 
(„Vă rog să mă credeți — ne spunea 
el — că n-am furat pentru că aș fi 
avut nevoie de bani — banii pe ca
re-i primeam de la tata mi-ar fi 
ajuns — ci din simplă distracție. Mai 
tirziu a apărut nevoia de bani...").

La cealaltă adresă, a lui Marius 
Simon, îl găsim acasă numai pe bu
nicul băiatului — un bătrîn pensionar, 
de la care aflăm un lucru nou : bă
iatul avea obiceiul să-i sustragă din. 
pensie.

— Și ?! — întreb uluit.
— I-am făcut observație 

punde bătrînul, total 
pentru acest „obicei 
tului.

— Dar tatăl ?!...
— El nu are timp, 

serviciul...
Se pare insă că în___ ___ ____

a manifestat o toleranță exagerată 
față de abaterile tot mai grave ale 
fiului. Pe lingă că i-a trecut cu ve- 
dereg repetatele absențe de la școală, 
că i-a cumpărat bicicletă deși a ră
mas repetent, n-a procedat cu hotă- 
rire atunci cind a observat că fiul 
fură din banii bunicului și că își 
vinde hainele de pe el, căci iată ce 
ne spune însuși Marius :

— Tata imi cerea să mă fac băiat 
cuminte și promitea că imi cumpără 
ce doresc eu... Chiar și atunci cind 
mă certa mama, tata îmi lua apăra
rea și. spunea : „Lasă-1, eu am încre
dere în el că se face băiat cumin
te"... O dată, cu vreo doi ani în 
urmă, am mers la o colegă de școală 
și am furat un magnetofon. Atunci 
a intervenit tata și m-a scăpat, că 
era gata să mă ducă la miliție...

Cum se explică însă apariția unor 
asemenea întimplări in orinduirea 
noastră 7 Sursa este una singură : 
existența unor serioase carențe edu
cative, în primul rînd în activitatea 
familiilor, apoi a colectivelor de co
locatari, și a școlii.

Sintetizînd cauzele concrete care 
au favorizat activitatea infracțio- 
nistă a tinerilor de care ne-am ocu
pat, rezultă, în primul rind, un de
zinteres condamnabil al respectivilor 
părinți față de modul cum copiii lor, 
adolescenți (aflați deci Ia o vîrstă 
cind surprizele sînt mai posibile ca

că pe

le are 7 
ale unor

să nu-1
purtat-o 

că el n-a 
s“ pe

răs- 
nemulțumit 

urît“ al nepo-

că e ocupat cu
acest caz tatăl 

exagerată

oricind) tșl petreo timpul liber pe 
care îl au la dispoziție. Sub pretex
tul unei mai mult, ori mai puțin rcalo 
„crize de timp" (adesea — un para
van pentru mascarea comodității in 
îndeplinirea atribuțiilor părintești) ei 
s-au îndepărtat treptat de viața și de 
preocupările copiilor, care și-au aflat 
curind alt mod de viață și alte pre
ocupări, în total contrast cu ceea ce 
învățaseră în familie.

E vorba, în al doilea rind, de con
vingerea (falsă, bineînțeles) pe care 
și-au făcut-o unii dintre acești părinți 
care, realizind venituri mai mari, 
consideră că c de ajuns pentru edi'S- 
cația copiilor lor dacă le asigură to
tul, adesea mai mult chiar decît ar 
cere strictul necesar. „Eu am grijă 
să nu le lipsească nimic, singura lor 
obligație e să invețe și să mă as
culte 1“ — spun unii dintre aceștia, 
uitind de fapt un lucru elementar : 
că acest „totul de-a gata" cultivă, 
pină la urmă, in subconștientul tine
rilor respectivi, tendința de a nu pre
țui, la justa lor valoare, bunurile 
create prin muncă, le consolidează 
convingerea greșită că în această 
viață totul se obține nespus de sim
plu și fără eforturi deosebite.

în sfîrșit, in al treilea rînd e 
vorba de indiferența complicitară a 
celor din jur, dictată (acesta este 
adevărul, oricit de crud !) de inte
rese materiale inguste. Să fim mai 
expliciți : multe din obiectele furate 
de cei trei delincvenți minori au fost 
vîndute, aproape imediat, la prețuri 
derizorii unor locatari din imobilul 
de domiciliu al ținerilor sau din ime
diata vecinătate. E drept că „tran
zacțiile" s-au încheiat între copii, dar 
de fiecare dată și în fiecare caz, co
piii respectivi le-au cerut bani părin
ților pentru achitarea obiectului. Și 
părinții — fiind vorba evident de un 
chilipir — s-au grăbit să achite pre
țul. Te întrebăm, stimate cititorule, 
nu ți se pare curios că nu s-a găsit 
nimeni să-și ia de scurt copiii, să-i 
întrebe cine le-a oferit obiectul spre 
vînzare și să alarmeze respectivele 
familii 7 Dacă se intîmpla astfel, 
multe dintre infracțiunile ulterioare 

.. . .ar fi fost evitate, activitatea infrac- 
ționistă a tinerilor ar fi fost curmată 
cu un ceas mai devreme, familiile 
ar fi fost scutite de plata unor des
păgubiri împovărătoare și poate că 
totul... s-ar fi terminat înainte de a 
începe. Dar nu s-a întîmplat așa. 
La un vecin al cărui fiu a cumpărat 

. astfel un aparat de radio, mi s-a 
'expljcat că, deși locuiau în imobilul 
alăturat familiei făptașilor „au omis, 
pur și simplu să se informeze de 
proveniența aparatului". La altă fa
milie, răspunsul a fost: „Nu mi-a 
trecut prin minte că magnetofonul e 
de furat" ; iar un alt vecin a fost 
satisfăcut că poate achiziționa cu 
numai_ 100 de lei două lânțișoare de 
aur, fără să se intereseze de prove
niența lor !

Nu, nu e vorba de simple omisiuni, 
ci de ceva mai mult : de mentalități 
ale unor oameni pe care nu-i intere
sează de unde provine un anume lu
cru. atita timp cît pot realiza un 
beneficiu, fără (cred ei !) să-și lezeze 
demnitatea !

Dar, ei fac grava eroare de a nu 
înțelege că, chiar și pentru copiii lor, 
implicați cu bună știință, o astfel de 
tranzacție constituie un act de edu
cație (de proastă educație, se înțe
lege) dacă ținem seama că pînă la 
urmă proveniența dubioasă a unor 
asemenea obiecte nu poate să scape 
spiritului lor ascuțit de observație.

Educația copiilor nu e o acțiune 
de campanie, ci una mult mai com
plexă, de lungă durată, în care con
cură numeroși factori și unde fami
lia are rolul primordial. în acest do
meniu nu se pot da. rețete. Se poate 
spune doar atît : Fiecare părinte tre
buie să procedeze în așa fel îneît să 
nu ajungă asemenea uneia dintre, ma
mele investigate în cadrul anchetei 
noastre care ne-a mărturisit cu la
crimi in ochi : „Ne-am crescut copiii 
mari și sănătoși, le-am dat tot cr 
le-a trebuit, dar trebuie să recunoaș
tem cinstit, deși e cam tirziu, că Ia 
capitolul educație am rămas repe- 
tenți 1"

COVORUL

un

le 
la 

s-a 
de

Ion VLAICU

și a directorului 
deschisese ra- 

răsfoia în tihnă o 
incercind să-și 

ușoara indispozi- 
încerca la gindul

furtuni de primăvară care 
se dezlănțuie din senin și 
bintuie cu o violență neo
bișnuită. Există vreo -pri
mejdie ? Furtuna ar pu
tea să provoace strică
ciuni ? Unde ? Cum ? Și-a 
amintit că o parte din a- 
rlimale rămăseseră în pa
docuri, afară, dată fiind 
vremea frumoasă din ul
timele zile. A închis re
pede fereastra, a alergat 
spre grajduri. Furtuna se 
dezlănțuise purtînd prin 
aer crengi rupte, paie, ni
sip. Tunete și fulgere, șu
ierat sinistru, vacarm... 
l-a strigat pe paznici che- 
mîndu-i spre padocuri. 
Acolo, la padocuri, cîteva

Strigînd, 
cei trei 

luptindu-se să ră- 
picioare, au reu- 
decursul citorva 

minute, să im-

praznic i s-a adăugat cu- 
rind și ploaia, 
urlind și lovind, 
oameni, 
mină în 
șit, in 
zeci de
pingă animalele in graj
duri la adăpost și să 
liniștească. Ud pină 
oiele, obosit, inginerul 
întors la postul său
veghe. S-a trintit în foto
liu abia respirind. Atunci 
i sunat telefonul. De la 
celălalt capăt al firului îi 
vorbea directorul pe 
ton îngrijorat :

— Te-am sunat mereu. 
Pe unde umbli 7 Te rog 
dă fuga ia padocuri...

— Am fost, tovarășe di
rector.

— Ai închis vacile Un 
grajduri ?

— Le-am închis.
— Nu mai e nici o 

mejdie ?.
— Cred că nu.
— Bine, fii atent în con

tinuare la ce se intîmplă. 
Vin și eu cit pot de re
pede !

Telefonul s-a închis. 
Apoi a sunat din nou. De 
data aceasta, a recunos
cut în receptor vocea di
rectorului adjunct. Cam 
înțepată, cam aspră :

— Măi, vezi că s-a por
nit furtuna, dă fuga la 
mine in birou și închide 
fereastra să nu-mi ude 
dracului covorul !

Un pocnet scurt, apoi 
' liniște. Omul de la celă

lalt capăt al firului spuse
se tot ce avusese de spus.

Tîrîndu-și paști spre 
cabinetul adjunctului, tî- 
nărul inginer medita i 
asupra măruntelor intim- > 
plări care pot. dintr-o l 
singură străfulgerare, să i 
descopere structura sufle- 1 
tească a oamenilor, uni
versul lor moral, sfera lor 
de interese...

întîmplarea e strict au
tentică. Nu voi da insă 
nume și date exacte. Să 
rămină doar o fabulă pen
tru cine va considera că 
are de extras din ea o mo
rală.

Mihai CARANFIL
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Primiri la Consiliul 
de Miniștri

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri Gheorghe Rădulescu a primit 
vineri ta amiază pe V. Kalamkarov, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru Aprovizionarea Tehnico-Ma- 
terială, președintele părții sovietice 
în Comisia româno-sovietică de co
laborare tehnico-științifică.

La primire au participat Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colaborare

★
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri Gheorghe Rădulescu a pri
mit, vineri după-amiază, pe minis
trul industriei grele al R. P. Bulga
ria, Hristo Panaiotov, care se află 
într-o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o

Sesiunea Comisiei româno-sovietice 
de colaborare tehnico-științifică

între 23 și 26 noiembrie 1971 a avut 
Ioc, ta București, sesiunea a douăzeci 
și șasea a Comisiei româno-sovietice 
de colaborare tehnico-științifică.

Sesiunea a examinat modul de în
deplinire a tematicii de colaborare 
tehnico-științifică adoptată 1a sesiu
nea a douăzeci și cincea și a con
venit tematica de colaborare pe pe
rioada următoare. Potrivit celor pre
văzute în protocolul încheiat cu a- 
ceastă ocazie, cele două părți își vor 
transmite documentații tehnice și își 
■vor delega specialiști pentru cunoaș
terea reciprocă a realizărilor tehnico- 
științifice și a experienței în produc
ție, în special în domeniile : con
strucțiilor de mașini, industriei chi
mice, industriei de extracție, ener
giei electrice, industriei metalurgice 
j.a.

Totodată, ta sesiune a fost relevată 
activitatea de colaborare tehnico-ști
ințifică directă desfășurată pe bază 
de planuri de lucru și protocoale a- 
nuale între ministere și alte organe 
centrale cu profil similar din Repu
blica Socialistă România și U.R.S.S.,

Vizita delegației Comitetului Federal 
de Planificare Socială al R. S. F. Iugoslavia

Tovarășul Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, a primit în ziua de 26 no
iembrie delegația Comitetului Fede
ral de Planificare Socială al R.S.F. 
Iugoslavia, condusă de Vladimir Pe- 
jovski, director general adjunct, care 
a efectuat un schimb de experiență 
cu privire 1a metodele de planificare 
din cele două țări. în cursul discuțî-
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FOTBAL, DIVIZIA A

De mîine, campionatul intră 
într-o fază dificilă

începînd de mîine și pînă în 12 rta 
cembrie, adică în numai 15 zile, se 
vor desfășura cinci etape în divizia 
A, ultimele cinci etape ale turului 
acestui campionat 1 Aproape cu si
guranță, echipele din prima compe
tiție a țării n-au mai fost impuse la 
o asemenea grea încercare de rezis
tență. Duminică, miercuri, duminică, 
și apoi iarăși miercuri și duminică, 
cele 16 echipe vor parcurge în marș 
forțat un drum ta capătul căruia cla
samentul general ar putea primi o 
înfățișare foarte mult deosebită de 
aceea pe care o prezintă în momen
tul de față. La o probă cu un grad 
sporit de dificultate va fi supusă 
Rapid București, nevoită să amine 
meciul cu Steagul Roșu' (miercuri, 8 
decembrie) — din cauza întîlnirii tur 
cu Tottenham Hotspur — și să-1 joace 
după 12 decembrie, dată după care, 
de altfel, va trebui să-și programeze 
și meciul revanșă cu echipa engleză ! 
O situație aproape tot atît de neinvi
diat va avea și U.T.A., obligată să 
amîne partida contra Politehnicii-Iași 
(8 decembrie) datorită plecării în 
Portugalia, în vederea jocului retur 
cu Vittoria Setubal. (Răspunzînd în
trebărilor unor cititori, îi informăm, 
cu această ocazie, că datele meciu
rilor din sferturile de finală ale cu
pelor europene, care privesc pe 
Steaua și, eventual, pe U.T.A. și Ra
pid, sînt : 8 și 22 martie 1972).

în etapa de mîine, U.T.A. — care 
a strins puncte albe pentru zile mai 
întunecoase, conducted cu 16 puncte 
în clasament față de 13 ale principa
lelor urmăritoare (S. C. Bacău și 
Steaua) și 12, ca ale altor pretendenți

În cîteva rînduri
TenLsmanul român Ilic Năstase 

Își continuă seria victoriilor in ca
drul turneului internațional de ta 
Buenos Aires, ultimul concurs pen
tru „Marele premiu F.I.L.T.". Ilie 
Năstase l-a eliminat în trei seturi cu 
6-—3, 6—3, 6—4 pe campionul maghiar 
Istvan Gulyas. O formă bună mani
festă în continuare americanul Stan 
Smith și iugoslavul Zeliko Franulo- 
vici. Primul l-a învins cu 6—1, 6—2, 
2—6, 6—3 pe mexicanul Joaquin 
Loyo Mayo, iar cel de-al doilea a 
dispus cu 6—7, 7—6, 7—6, 6—4 de
americanul Frank Froehling.

La dublu, Ilic Năstase și Zeliko 
Framilovici (cuplu care figurează 
printre favoriții probei) au întrecut 
cu 6—3, 6—2, 6—3 perechea Gulyas 
(Ungaria) — Holecek (Cehoslovacia).

ASF.ARA, LA GDTEBORG, în 
ultimul meci din cadrul grupelor 
„Cupei mondiale" ta handbal mascu
lin, selecționata României a învins cu 
scorul de 16—14 (6—6) reprezentativa 
Suediei. Handbaliștii români s-au ea-, 
lificat astfel pentru finala competi
ției, urmînd să întîlnească echipa 
Iugoslaviei. 

și cooperare economică și tehnică, 
președintele părții române în Comi
sia româno-sovietică de colaborare 
tehnico-științifică, precum și N. V. 
Maslennikov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice la 
București.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme legate de dezvoltarea în 
continuare a colaborării tehnico-știin- 
țifice dintre România și Uniunea So
vietică.

* .
atmosferă de cordialitate, privind 
unele probleme de colaborare dintre 
cele două țări.

La întrevedere au participat Mihail 
Florescu, ministrul industriei chimi
ce, precum și Spas Gospodov, amba
sadorul R. P. Bulgaria ta București. 

(Agerpres) 

precum și în cadrul grupelor mixte 
de lucru constituite pe linia Comi
siei interguvernamentale româno- 
sovietice de colaborare economică.

Comisia a evidențiat noi posibili
tăți pentru dezvoltarea și perfecțio
narea în continuare a colaborării teh- 
nico-științifice între organele și or
ganizațiile cu profil similar din cele 
două țări.

Protocolul încheiat a fost semnat 
din partea română de Radu Con
stantinescu, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, iar 
din partea sovietică de V. Kalamka- 
rov, vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru Aprovizionarea Teh- 
nico-Materială.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă de sinceră prietenie 
și înțelegere reciprocă.

Cu prilejul sesiunii comisiei, de
legația sovietică a vizitat unele o- 
biective industriale din Republica 
Socialistă România.

(Agerpres)

ilor au fost relevate rezultatele ob
ținute în dezvoltarea economică și so
cială a celor două țări și au fost a- 
bordate aspecte ale lărgirii colaboră
rii și cooperării economice și tehnico- 
științifice dintre România și Iugosla
via, precum și unele măsuri de pre
gătire a lucrărilor privind coordona
rea planurilor pe perioada 1976—1980.

(Agerpres)

ta titlu, cum sînt dinamoviștii bucu- 
reșteni — va juca ta Cluj, in compa
nia Universității, un meci foarte im
portant pentru soarta ei de lideră (ar
bitru : M. Rotaru — Iași). în același 
timp, S. C. Bacău joacă acasă cu 
C.F.R. din Cluj, fapt care-i poate con
solida surprinzătoarea poziție secun
dă în clasament. Steaua, însă, are 1a 
Iași, în fața Politehnicii, o misiune 
dificilă, după cum dificil va fi și ro
lul arbitrului V. Topan (Cluj), puțin 
experimentat cu întrecerile divi- 
ziei A.

Celelalte meciuri ale etapei de mîi
ne sînt : Rapid-Jiul (pe Stadionul Re
publicii), Dinamo-Crișul (pe stadionul 
Dinamo), Petrolul-Universitatea Cra
iova, Steagul Roșu-A.S.A., F. C. Ar- 
geș-FaruI. Toate partidele vor înce
pe ta ora 14.

V. M.

(Urmare din pag. I)

Iității depline în drepturi, neames
tecului în treburile interne, avanta
jului reciproc și respectului mutual. 
Aceste relații, care constituie un 
model al rodniciei colaborării între 
țări socialiste, sînt o expresie vie 
a politicii promovate atît de Româ
nia, cît și de Iugoslavia, de dezvol
tare, pe baza principiilor amintite, a 
prieteniei și colaborării cu toate ță
rile socialiste, cu celelalte state ale 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială — fapt subliniat cu toată cla
ritatea și în comunicatul comun.

In timpul cuprinzătorului schimb 
de păreri asupra situației internațio
nale prilejuit de întîlnire s-a apre
ciat cu satisfacție identitatea sau 
marea apropiere a pozițiilor sau 
punctelor de vedere privind proble
mele esențiale ale lumii contempo
rane — lume in care se afirmă tot mai 
puternic forțele socialismului, progre
sului și păcii. Tocmai ca o expresie 
a proceselor dominante din lumea 
de azi, ca o contribuție ta promova
rea destinderii se înregistrează 
intensificarea contactelor și schimbu
rilor de vederi între factorii de con
ducere ai statelor — mijloc rațional, 
constructiv, de soluționare pașnică a 
problemelor litigioase și de normali
zare a raporturilor internaționale. 
Acest proces este salutat cu satisfac
ție de reprezentanții României și 
Iugoslaviei, țări care, așa cum este 
cunoscut, se manifestă ca factori 
deosebit de activi ai dialogului in
ternațional, ai contactelor directe pe 
toate meridianele — pornind de 1a 
premisa că problemele majore ale 
umanității angajează răspunderea și 
solicită contribuția activă a tuturor 
statelor, fie ele mari, mijlocii , sau 
mici.

Așa cum este și firesc, o mare a- 
tenție a fost acordată in cadrul con
vorbirilor româno-iugoslave proble

Vizita in Republica Socialistă România 
a ministrului afacerilor externe 

al Regatului Maroc
La Invitația ministrului afacerilor 

externe, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Regatului Ma-

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a primit o 
telegramă prin care Hafez Badawi 
mulțumește pentru felicitările ce 
i-au fost adresate cu prilejul alege
rii sale în funcția de președinte al 
Adunării poporului a Republicii 
Arabe Egipt.

★
La invitația Ministerului învăță- 

mîntului, între 22 și 26 noiembrie ne-a 
vizitat țara o delegație a rectorilor 
instituțiilor de învățămînt superior 
din R.S.F. Iugoslavia, condusă de 
prof. Hamdija Cemerlic, rectorul 
Universității din Sarajevo, vicepreșe
dinte al Comunității Universităților 
din Iugoslavia.

In timpul șederii în România, oas
peții au purtat convorbiri cu membri 
ai conducerii Ministerului Invățămîn- 
tului, cu rectori ai unor universități 
și institute de Învățămînt superior 
din București și din alte centre ale 
țării. Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații asupra sisteme
lor de învățămînt superior din cele 
două țări și s-au analizat posibilită
țile de extindere a colaborării în a- 
cest domeniu.

★
Vineri s-a înapoiat în Capitală 

grupul de turiști români, alcătuit din 
activiști de partid și de stat, lucră
tori din domeniul economic, învăță- 
mînt și cultură, care a făcut o vizită 
în R.P. Chineză. Grupul a fost con
dus de Gheorghe Marinescu, secretar 
al Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R.

★
Sub auspiciile Comitetului de Stat 

pentru Economia și Administrația Lo
cală, vineri după-amiază, în Sala 
sporturilor nr. 2 din Timișoara s-a 
deschis expoziția „Arhitectura S.U.A.".

Au luat parte reprezentanți ai con
siliilor populare județean și munici
pal, arhitecți, proiectanți, construc
tori, oameni de știință, ziariști.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei S.U.A, la București.

La deschiderea expoziției a luat 
cuvîntul Vasile Daju, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular al ju
dețului Timiș, care, relevînd inte
resul edililor timișoreni față de tot 
ce este nou în arhitectură pe plan 
național și mondial, a arătat că a-, 
ceastă manifestare constituie un nou 
aport la strîngerea legăturilor știin
țifice și culturale româno-americane.

A răspuns ambasadorul Statelor 
Vnife ale Americii la București, Leo
nard C.- Meeker/.' care,-exprimîndu-și 
Satisfacția de :âvea«w> țirilejxil să 
participe la deschiderea acestei ex
poziții, a transmis oficialităților lo
cale mulțumirile sale și ale colabo
ratorilor săi.

★
La Asociația generală a vînătorilor 

și pescarilor sportivi a avut loc, vi
neri dimineața, o conferință de presă 
în cadrul căreia președintele Tiță 
Florea și alți membri ai conducerii 
asociației au relevat preocupările în
dreptate spre îngrijirea și dezvolta
rea fondului cinegetic și a celui pis
cicol și pentru promovarea unor con
diții cît mai bune de practicare a a- 
cestor activități în masă.

*
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Populare Albania, vineri 
seara a avut loc la cinematograful 
„Capitol" din Capitală un spectacol 
de gală cu filmul „Eooul de pe 
coastă", producție a studiourilor al
baneze.

Au participat Dumitru Ghlșe, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Octav Livezea- 
nu. vicepreședinte al I.R.R.C.S., func
ționari superiori în Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Nikolla Profi, 
ambasadorul R. P. Albania la Bucu
rești. șefi ai unor misiuni diplomatice 
și membri ai corpului diplomatic.

melor europene, cu atît mai mult 
cu cît însăși întîlnirea celor doi 
conducători de partid și de stat a avut 
loc într-un moment cînd in Europa 
se înregistrează o serie de procese 
pozitive, ta care România și Iugosla
via au adus și își aduc o contribu
ție activă. Există un larg consens 
că în prezent s-au creat condiții pen
tru a se trece 1a o fază concretă, la 
pregătiri mai intense, pe baze multi
laterale. în vederea convocării Confe
rinței pentru securitate și colaborare 
europeană, cu participarea tuturor 

0 strălucită manifestare 
a prieteniei româno-iugoslave

statelor Europei și altor state inte
resate, pentru a se pune bazele unor 
relații noi pe continent, care să ex
cludă folosirea forței sau amenința
rea cu forța în raporturile dintre 
state.

Trăind și muncind în același spațiu 
geografic — regiunea balcanică — po
poarele noastre sînt vital interesate 
ca în această parte a lumii să se sta
tornicească un climat de bună vecină
tate și colaborare, ca Balcanii să se 
transforme într-o zonă a păcii și în
țelegerii. lipsită de arme nucleare. Ca 
expresie a acestor năzuințe, în timpul 
convorbirilor au fost salutate ten
dințele pozitive actuale de dezvoltare 
a raporturilor în această parte a Eu
ropei — la care România și Iugosla
via contribuie din plin prin nume
roase inițiative, oferind ele însele, în 

roc, dr. Abdellatif Filali, va face o 
vizită oficială în Republica Socialistă 
România, între 3 și 7 decembrie 1971.

Vineri au continuat Ia București 
lucrările Conferinței de psihologie. 
Pe agenda de lucru a celor două gru
pe au fost înscrise temele : Contri
buția psihologiei la optimizarea mun
cii industriale și Dezvoltarea gîndirii 
științifice și a aptitudinilor creatoare. 
In cadrul dezbaterilor au fost abor
date probleme privind cerințele ac
tuale ale selecției, orientarea și pre
gătirea profesională în industrie, ro
lul psihologului în echipa ergonomi- 
că, parametrii psiho-sociali ai inte
grării profesionale, natura creativită
ții, detectarea aptitudinilor creatoare, 
educarea și dezvoltarea gîndirii știin
țifice și creatoare, factorii sociali ai 
creativității și altele.

★
In cadrul programului de mani

festări culturale, științifice și educa
tive „PanubiUkS-Galați ’71“, la Casa 
de cultură a sindicatelor din locali
tate a avut loc vineri o adunare 
omagială închinată luptătorului re
voluționar antifascist Nicolae Cris- 
tea. Cu acest prilej, Valter Roman, 
director al Editurii Politice, a evocat 
figura proeminentă a comunistului 
Nicolae Cristea. A luat cuvîntul, de 
asemenea, Bucur Bleanca, vicepre
ședinte al comitetului executiv al 
consiliului popular județean. Pe lo
cul casei în care a locuit Nicolae 
Cristea a fost dezvelită o placă co
memorativă.

(Agerpres)

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI 
„Carte—Pictură—Artizanat 

din R. P. D. Coreeană"
La Ateneul Român a avut loc vi

neri la amiază vernisajul expoziției 
„Carte — Pictură — Artizanat din 
R.P.D. Coreeană".

Organizată de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, în cadrul schim
burilor culturale dintre Republica So
cialistă România și R.P.D. Coreeană, 
expoziția înmănunchează cele mai re
prezentative lucrări ale scriitorilor, 
pictorilor și artizanilor coreeni.

La vernisaj au fost prezenți Ion 
E>.ddur Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al Institutului pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, funcționari .su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, directori de muzee și edituri, 
reprezentanți ai Uniunii Artiștilor 
Plastici și Uniunii Scriitorilor, zia
riști, precum și șefi de misiuni diplo
matice, membri ai corpului diploma
tic acreditați la București.

Au rostit scurte alocuțiuni Gheorghe 
Stroia, director al Direcției literar- 
edițoriale din Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, și Li Ha-zun, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.P.D. Coreene la București.

(Agerpres)

LOTO
Numerele extrase la tragerea din

26 noiembrie 1971 :

FONDUL GENERAL DE CIȘTI- 
GURI : 1 067 693 lei.

Extragerea I : 60 70 59 29 12 67 
80 56 25

FOND DE CÎȘTIGURI : 510 593
lei. '

Extragerea a Il-a : 42 13 72 40
27 21 46

FOND DE CIȘTIGURI : 557 100
lei.

practică, un elocvent exemplu. Atit 
noi, cît și vecinii noștri iugoslavi 
împărtășim convingerea comună că 
întărirea în continuare a colaborării 
multilaterale interbalcanice, pro
movarea înțelegerii, încrederii și 
respectului reciproc vor avea o pu
ternică inrîurire pozitivă asupra cli
matului politic în Europa și în întrea
ga lume.

Cele două țări se întîlnesc, de ase
menea, pe aceeași poziție în a sublinia 
necesitatea lichidării focarelor de 
război și tensiune existente în dife

rite părți ale lumii, a rezolvării si
tuațiilor conflictuale pe cale po
litică, prin intermediul tratative
lor. Similitudinea punctelor de vedere 
ale țărilor noastre și-a găsit o arie 
largă de manifestare în confruntarea 
cu asemenea mari probleme ale vieții 
contemporane cum sînt : necesitatea 
adincirii colaborării între statele în 
curs de dezvoltare și dintre acestea 
și statele dezvoltate ; rolul țărilor ne
aliniate in lume ; rolul O.N.U. în pro
movarea legalității internaționale ; 
cerința înfăptuirii dezarmării generale 
și totale și, în primul rînd, a impera
tivului arzător pe care îl constituie 
dezarmarea nucleară, relevindu-se 
totodată importanța unor măsuri par
țiale de dezarmare — înghețarea și 
reducerea bugetelor militare, renun
țarea la efectuarea de manevre mi-

TELEGRAME

EXTERNE

VIZITA DELEGAȚIEI O.G.S.R. 
IN REPUBLICA ARABĂ EGIPT

CAIRO 26. — Corespondentul
nostru, Nicolae N. Lupu, transmite : 
La Cairo au avut loc convorbiri în
tre delegația Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condusă de 
tovarășul Virgil Trofin, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., și 
Muhamed Gharib, președintele Fede
rației Muncii din Republica Araba 
Egipt, și membrii Biroului Executiv 
al federației. Convorbirile au prile
juit un schimb de opinii privind acti
vitatea și preocupările celor două 
centrale sindicale, dezvoltarea rela
țiilor lor de prietenie și colaborare, 
precum și unele probleme ale miș
cării sindicale internaționale.

Delegația U.G.S.R. a avut, de ase
menea, o întîlnire cu activul de bază 
al sindicatelor egiptene, la care au 
luat parte, de asemenea, membri ai 
Comitetului Executiv al Federației 
Muncii, președinți ai unor uniuni 
sindicale de ramură.

Vineri seara, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Cairo, Titus 
Stau, a oferit un cocteil în onoarea 
delegației Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România.

BELGRAD

Festivitate 
cu prilejul 

Zilei Republicii
BELGRAD 26 (Agerpres). — Cu 

prilejul Zilei Republicii, președintele 
Iosip Broz Tito a oferit vineri, în sa
loanele Consiliului Executiv Federal, 
o recepție de gală. Au participat 
membri ai Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, ai Prezidiului și Biroului Exe
cutiv ale Uniunii Cbmuniștilor din 
Iugoslavia, ai Prezidiului Adunării 
Federale, membri ai Consiliului Fe
derației și ai Consiliului Executiv Fe
deral, reprezentanți ai Uniunii Socia
liste a Poporului Muncitor din Iugo
slavia, ai Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia, ai Uniunii Tineretului din 
Iugoslavia, reprezentanți ai organiza
țiilor politice și obștești, ai Armatei 
Populare Iugoslave, oameni de cul
tură și artă.

Au fost, de asemenea, prezenți șe
fii misiunilor diplomatice acreditați 
la Belgrad, care au felicitat pe pre
ședintele Ti to cu prilejul sărbătorii 
naționale.

din Cehoslovacia
PRAGA 26 — Corespondentul A- 

gerpres, C. Prisăcaru, transmite : 
Vineri, la ora 14,. pe întregul teri
toriu al R.S. Cehoslovace și-au în
ceput activitatea centrele de vot. 
Cei aproape 10 milioane de cetățeni 
înscriși pe -listele electorale sînt 
chemați aă desemneze, prin vot, re
prezentanții lor în Adunarea Fede
rală, Consiliul Național Ceh și Con
siliul Național Slovac, precum și în 
comitetele naționale, regionale, ra
ionale, orășenești și comunale. Pen
tru prima oară vor fi desemnați de- 
putați îp Camera Națiunilor a Adu
nării Federale a RB.C. și în Con
siliul Național Ceh, organe rezul
tate din federalizarea statului ceho
slovac. în total, urmează să fie 
aleși 200 000 de deputați. Partidele 
politice ale țării, organizațiile de 
masă, obștești șt profesionale își 
prezintă în comun candidații în ca
drul Frontului Național.

Alegerile au fost precedate de o 
largă dezbatere publică a progra
mului electoral cu care se prezintă 
la actualele alegeri Frontul Națio
nal.

Scruttaul se încheie sîmbătă, la 
ora 14.

litere pe teritoriile altor state, 
interzicerea creării de noi baze 
militare și a. amplasării de noi arme 
nucleare pe teritorii străine, li
chidarea bazelor militare străine, 
retragerea trupelor în interio
rul granițelor naționale, desființa
rea blocurilor militare.

întîlnirea și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito au prilejuit, de asemenea, 
un schimb de păreri asupra relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia. 
Partidul nostru acordă o mare însem
nătate acestei probleme, pornind toc
mai de la faptul că factorul hotărî- 
tor, de o deosebită forță stimulatoa
re pentru adîncirea și intensificarea 
colaborării româno-iugoslave îl re
prezintă relațiile de strînsă priete
nie dintre cele două partide, relații 
tovărășești, profund principiale, clă
dite pe încredere, pe înaltă stimă și 
respect reciproc. Așa cum se subli
niază in comunicatul comun, cu oca
zia convorbirilor s-a relevat cu satis
facție faptul că în ultimii ani s-au 
înregistrat progrese marcante în dez
voltarea colaborării dintre cele două 
partide, între organizațiile și orga
nele locale de partid, între organiza
țiile obștești — exprimindu-se tot
odată hotărîrea celor două, partide de 
a proceda și în viitor la schimburi de 
păreri, la studierea reciprocă a ex
perienței acumulate de fiecare partid 
în construcția socialistă.

Documentul semnat la Timișoara 
exprimă voința celor două partide 
de a dezvolte relațiile de prietenie 
și solidaritate cu toate celelalte parti
de comuniste și muncitorești, pe baza 
principiilor independenței, egalității 
în drepturi, respectului și încrederii 
reciproce, neamestecului în treburile 
interne, a dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător și in 
mod creator, in spiritul marxism- 
leninismului, linia sa politică, cores
punzător condițiilor specifice din

CONGRESUL PARTIDULUI 
COMUNIST GERMAN

SALUTUL C.C. AL P.C.R. ROSTIT 
DE TOVARĂȘUL LEONTE RĂUTU

DUSSELDORF 26 — Trimisul special Agerpres, P. Stăncescu, transmite : 
în ședința de vineri dimineață a Congresului Partidului Comunist German, 
Herbert Mies, vicepreședintele partidului, a prezentat raportul privind dez
baterile ce au avut loc asupra „Tezelor Congresului de la Diisseldorf al 
Partidului Comunist German".

Au continuat, apoi dezbaterile pe marginea celor două rapoarte,, pre
zentate congresului de Kurt Bachman și Herbert Mies. In ședința de vineri 
dimineața au salutat congresul reprezentanți ai partidelor comuniste și 
muncitorești prezenți la lucrări. In cadrul aceleiași ședințe a luat cuvîntul 
tovarășul Lconte Răutu, membru al Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, care a transmis congresului salutul 
frățesc al comuniștilor și oamenilor muncii din Republica Socialistă Româ
nia.

Dragi tovarăși,
îngăduiți-mi ca, în numele Comi

tetului Cenfral al Partidului Co
munist Român, al comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din Re
publica Socialistă România să 
transmit delegaților la Congresul 
Partidului Comunist German, între
gului partid, clasei muncitoare din 
Republica Federală a Germaniei, un 
călduros salut frățesc.

Urmărim în țara noastră cu adine 
interes și sentimente de solidari
tate internaționalistă activitatea co
muniștilor vest-germani consacrată 
slujirii năzuințelor vitale ale oa
menilor muncii, triumfului țelurilor 
socialismului. Partidul Comunist 
German militează cu abnegație pen
tru apărarea intereselor economica 
ale maselor populare, pentru liber
tățile și drepturile lor sociale șl 
politice, împotriva activității cercu
rilor reacționare și a neonaziștilor, 
pentru făurirea unității de acțiune 
a clasei muncitoare, a tuturor for
țelor progresiste și democratice din 
Republica Federală a Germaniei. 
Prețuim contribuția pe care o aduce 
partidul dumneavoastră la dezvol
tarea relațiilor dintre Republica Fe
derală a Germaniei și țările socia
liste, la lupte împotriva imperialis
mului și pentru instaurarea unui 
climat de destindere în relațiile in
ternaționale.

Mișcarea muncitorească din Ro
mânia și mișcarea muncitorească 
germană, care a dat omenirii pe 
Karl Marx și Friedrich Engels, 
sînt legate, prin vechi tradiții de so
lidaritate. începuturile lor trebuie 
căutate încă în secolul trecut. O 
pagină memorabilă a acestor tra
diții o reprezintă viguroasele acțiuni 
de protest, în perioada dintre cele 
două războaie mondiale, ale clasei 
noastre muncitoare, ale cercurilor 
revoluționare, democratice și pro
gresiste din România împotriva fas
cismului hitlerist, manifestările de 
simpatie și solidaritate față de an
tifasciștii germani în frunte cu co
muniștii.

Doresc să subliniez relațiile tovă
rășești ce s-au stabilit între Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist. German. Ne exprimăm 
convingerea că aceste relații se vor 
dezvolta în continuare, acționînd ca 
factor de întărire a prieteniei, din-, 
tre partidele și popoarele noastre și 
al unității mișcării comuniste inter
naționale. 'Totodată, dezvoltarea re
lațiilor între partidele noastre ser
vește intereselor lărgirii relațiilor 
de colaborare ce s-au statornicit în
tre Republica Socialistă România și . 
Republica Federală a Germaniei - în 
spiritul principiilor coexistenței .paș
nice. Considerăm că extinderea ra^». 
porturilor între cele două țări co
respunde atît intereselor lor, cît și 
celor ale colaborării internaționale 
și ale păcii între popoare.

In țara noastră, socialismul a de
terminat profunde mutații social- 
economice în viața societății și a 
dat un puternic elan forțelor crea
toare ale poporului. Industria so
cialistă se dezvoltă într-un ritm 
înalt, se modifică structura ei prin 
creșterea importanței ramurilor ho- 
tărîtoare pentru o economie moder
nă. Crește ca număr și pondere 
clasa muncitoare, precum și intelec
tualitatea. Progresul tehnic-științi- 
fic pătrunde rapid în toate dome
niile de activitate. Agricultura coo
peratistă, care se află în plin pro
ces de modernizare, asigură pro
ducții mult superioare celor reali
zate în trecut. Majorarea salariilor, 
pensiilor și alocațiilor de stat pen
tru copii, sporirea continuă a chel
tuielilor statului pentru nevoile so- 
cial-culturale, dezvoltarea construc
ției-de locuințe au dus la îmbunătăți- 

propria țară. Este convingerea am
belor noastre partide că numai pe 
aceste baze este posibilă edificarea 
unității partidelor comuniste și mun
citorești, egale in drepturi, a forțelor 
mondiale ale socialismului, a între
gului front antiimperialist. Pornind 
tocmai de la necesitatea unei aseme
nea ralieri a celor mai largi forțe 
progresiste ale societății contempo
rane, a fost relevată ca una din ma
rile cerințe ale stimulării procesului 
revoluționar intensificarea relațiilor 
de prietenie și solidaritate, de colabo
rare tot mai amplă cu partidele și 
mișcările revoluționare, socialiste, de
mocratice, de eliberare, pentru spri
jinirea eforturilor lor și dezvoltarea 
legăturilor reciproce — cauză la care 
atît P.C.R. cît și U.C.I. își aduc o con
tribuție activă. Problemele asigurării 
păcii, eliberării naționale și sociale, 
ale statornicirii unor relații intersta
tale noi, bazate pe normele legalității 
internaționale, sînt de însemnătate vi
tală pentru întreaga omenire ; ele in
teresează masele largi populare, po
poarele de pe toate continentele și 
de aceea, acestora le revine un rol 
primordial în lupta pentru progres, 
independență națională și pace, în so
luționarea tuturor acestor probleme 
corespunzător năzuințelor și aspirați
ilor lor fundamentale.

Prin rezultatele sale fructuoase, 
care deschid noi și fecunde perspec
tive relațiilor de prietenie reciprocă 
dintre țările noastre socialiste, prin 
reafirmarea unor poziții și principii 
care se impun ea cerințe esen
țiale ale dezvoltării contempora
ne, întilnirea dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, convor
birile pe care le-a prilejuit se în
scriu ca un eveniment remarcabil, 
de largă amplitudine internațională, 
ca o nouă și importantă contribuție 
la dezvoltarea continuă a colaborării 
româno—iugoslave, în interesul am
belor popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii. 

rea simțitoare a condițiilor de trai 
materiale și spirituale ale oamenilor 
muncii.

Partidul nostru a elaborat un vast 
program de perfecționare, in toate 
articulațiile sale, a organismului so
cial socialist. Un loc deosebit de im
portant il ocupă în acest context 
aplicarea în practică a măsurilor con
crete privind adîncirea democrației 
socialiste, asigurarea participării efec
tive a oamenilor muncii la condu
cerea societății, la elaborarea și în
făptuirea politicii de stat, intensifica
rea activității ideologice în vederea 
ridicării conștiinței socialiste a tutu
ror oamenilor muncii, așezarea rela
țiilor sociale pe principiile eticii so
cialiste.

Comuniștii români sînt pe deplin 
conștienți că, cu cît mai bine rezolvă 
in țara lor problemele concrete ale 
construcției socialiste, ale coeziunii 
și progresului rapid al societății, ac
ționînd în spiritul revoluționar, crea
tor și novator, propriu marxism-leni- 
nismului, cu atit mai mare este con
tribuția lor la întărirea forței și 
prestigiului socialismului în lume, la 
afirmarea superiorității orînduirii so
cialiste în confruntarea ei istorică cu 
cea capitalistă.

In centrul politicii noastre externe 
așezăm prietenia trainică, alianța și 
colaborarea cu toate țările socialiste, 
unite prin ideologia comună și prin 
țelurile construcției’socialismului și 
comunismului. în același timp, țara 
noastră desfășoară o largă activitate 
pe planul dezvoltării relațiilor cu 
toate statele, militează pentru extin
derea nestingherită a colaborării 
multilaterale dintre popoare, pentru 
afirmarea în relațiile internaționale 
a principiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectării independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, renunțării Ia 
forță sau la amenințarea cu forța în 
rezolvarea problemelor litigioase.

în ultima perioadă, în viața inter
națională s-au produs anumite feno
mene pozitive. Se cuvine să eviden
țiem, în această ordine de idei, acor
dul intervenit în problema Berlinu
lui occidental, tratatele încheiate în
tre U.R.S.S. și Republica Federală a 
Germaniei, între Republica Populară 
Polonă și Republica Federală a Ger
maniei, a căror ratificare neîntârziată 
ar duce la îmbunătățirea . climatului 
de -destindere și .înțelegere pe conti
nentul nostru. România se pronunță 
constant pentru recunoașterea din 
punct de vedere al dreptului inter
național a Republicii’ Democrate 
Germane — primul stat al muncito
rilor și țăranilor pe pămîntul german 
— pentru .primirea concomitentă în 
Organizația Națiunilor Unite a celor' 
două state germane.

După părerea noastră, în prezent 
sînt create condiții favorabile pentru 
trecerea la pregătiri concrete in ve
derea convocării conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa, cu 
participarea tuturor statelor intere
sate. în același timp, socotim că a 
venit vremea să se întreprindă ma
suri practice pentru realizarea de
zarmării generale și în primul rînd 
a dezarmării nucleare. Ne pronunțăm 
pentru lichidarea tuturor focarelor 
de război și conflict pe baza trata
tivelor și susținem soluționarea poli
tică a conflictului din Orientul Mij
lociu potrivit rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967. 
România socialistă acordă întregul 
său sprijin popoarelor vietnamez, 
laoțian și cambodgian în lupta lor 
împotriva agresiunii S.U.A., pentru 
apărarea dreptului lor sacru de a-și 
hotărî în mod liber destinele.

Sîntem încredințați că, acționînd in 
strînsă unitate, forțele păcii, demo
crației, independenței naționale _ și 
socialismului sînt capabile să zădăr
nicească politica imperialistă de dic
tat, dominație, agresiune, și amestec 
in treburile altor popoare.

Dragi tovarăși,
în zilele noastre, partidele comu

niste reprezintă în fiecare țară o im
portantă forță a progresului social. 
Prezența delegației Partidului Co
munist Român și a celorlalte parti
de frățești la Congresul Partidului 
Comunist German constituie una din 
numeroasele manifestări ale relații
lor de prietenie și solidaritate care 
leagă partidele comuniste. In activi
tatea sa, partidul nostru acordă o 
atenție deosebită dezvoltării contac
telor, schimbului de opinii și de ex
periență, raporturilor de colaborare 
tovărășească cu toate partidele co
muniste și muncitorești. în acest spi
rit ne străduim să ne aducem contri
buția la depășirea divergențelor din
tre țările socialiste și din mișcarea 
comunistă, pentru restabilirea coeziu
nii și unității tuturor țărilor socia
liste. a partidelor comuniste și mun
citorești — condiție fundamentală 
pentru îndeplinirea de către forțele 
socialismului a misiunii istorice care 
le revine. Interesele majore ale con
solidării unității partidelor comunis
te, cît și marea diversitate a condi
țiilor în care acționează impun pro
movarea consecventă în raporturile 
dintre ele a principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar, ale egalității în drepturi, 
autonomiei și neamestecului in trebu
rile interne, ale respectării dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora de sine 
stătător linia politică, ale respectului 
reciproc și întrajutorării tovărășești.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, să vă 
urez succes deplin în desfășurarea 
lucrărilor și în îndeplinirea hotări- 
rilor congresului, în lupta și activi
tatea partidului dumneavoastră pen- 
trux pace, progres, democrație și so
cialism.

Trăiască prietenia dintre Partidul 
Comunist Get man și Partidul Comu
nist Român !

Trăiască unitatea partidelor comu
niste și muncitorești, trăiască frontul 
unit al forțelor antiimperialiste !

Trăiască marxism-leninismul !
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„Toan Thang“ — o nouă acțiune 
agresivă împotriva Cambodgiei

SAIGON 26 (Agerpres). — Coman
damentul armatei saigoneze a dezvă
luit în mod oficial noua sa campa
nie agresivă peste frontiera cambod
giana, afirmînd că operațiunea, de
numită codificat „Toan Thang", im
plică mai multe divizii. Potrivit u-

FORȚELE PATRIOTICE KHMERE HOTĂRÎTE 
SĂ INFRINGĂ PE AGRESORI

în legătură cu invadarea Cambod
giei, la 22 noiembrie, de către noi 
unități saigoneze cu sprijinul S.U.A., 
agenția de informații a Guvernului 
Regal de Unitate Națională al Cam- 
bodgiei publică un comentariu în 
care se spune : Uitînd eșecul agre
siunii masive și deschise, comise de 
peste 100 000 militari saigonezi și a- 
mericani, în mai și iunie 1970, la 
sfîrșitul căreia mai mult de 30 000 
dintre aceștia au fost scoși din luptă, 
îgnorînd înfringerea din zona Snoul, 
din martie 1971 și alte eșecuri, S.U.A. 
și sateliții lor saigonezi și-au inten
sificat intervenția. Ei doresc să spri
jine forțele regimului Lon Noi din 
Pnom Penh-ul încercuit, precum și 
pe cele prinse în cleștele forțelor de 
rezistență pe șoseaua nr. 6. Noile 
acte de agresiune, scrie agenția, au 
demascat subordonarea totală a re
gimului de la Pnom Penh față de 
S.U.A. și regimul de la Saigon.

„Poporul cambodgian și forțele 
sale armate de eliberare națională 
sînt hotărite să zdrobească în între
gime această nouă operațiune agre
sivă americano-saigoneză“, scrie în 
încheiere agenția citată.

*
PEKIN 26 (Agerpres). — Hu Nim, 

membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Frontului Național 
Unit al Cambodgiei, ministrul infor

alger Conferința internațională 
a juriștilor in problemele Indochinei
ALGER 26. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Benga, transmite: La Al
ger s-au deschis vineri lucrările ce
lei de-a doua conferințe internațio
nale a juriștilor în problemele In
dochinei.

Reuniunea din capitala algeriană, 
la care participă 150 de juriști din 40 
de țări ale lumii, se desfășoară sub 
auspiciile Ministerului algerian al 
Justiției, în colaborare cu Asociația 
Internațională a Juriștilor Democrați. 
Din România, la lucrări participă Ă- 
drian Dimitriu, secretar general al 
Asociației Juriștilor.

Lucrările conferinței au fost deschi
se de ministrul algerian al justiției, 
Boualem Benhamouda. care a adre
sat celor prezenți un salut. In cadrul 
reuniunii de vineri, reprezentanți ai

Spre destindere și securitate in Europa 
prin colaborare intre toate statele

Emisiune a televiziunii poloneze cu participarea miniștrilor 
de externe din țările scandinave

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — In 
cadrul unei emisiuni a televiziunii 
poloneze, consacrată relațiilor R.P. 
Polone cu țările scandinave, miniștrii 
de externe ai Suediei — Krister Wic
kman, Danemarcei — K. B. Andersen, 
Finlandei — Olavi Matilla, Norvegi
ei — Torvald Stottenberg și adjunc
tul ministrului afacerilor externe al 
R.P. Polone, Jozef Czirek, au relevat 
bunele relații existente între țările 
respective și Polonia, care contribuie 
ia consolidarea unei, atmosfere de 
pace și colaborare pe continentul 
european.

Fără Îndoială, evenimentul do
minant al activității internațio
nale a României din ultima pe
rioadă — ale cărui efecte pozi
tive, ample, de perspectivă, . se 

vor resimți pe planuri din cele mai di
verse — ii constituie vizita în țara 
noastră a tovarășului Iosip Broz Tito 
și convorbirile de la Timișoara cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, schimbu
rile de vederi dintre delegațiile de 
partid și de stat română și iugoslavă. 
Consacrînd acestui eveniment un co
mentariu distinct, consemnăm totoda
tă că, dincolo de cadrul bilateral, în- 
tîlnirea româno-iugoslavă la nivel 
înalt a trezit un larg ecou pe meridia
nele lumii, înregistrat cu fidelitate de 
seismografele mijloacelor de comu
nicare în masă. Marile agenții de pre
să, ca și principalele cotidiane ale 
lumii au publicat ample relatări des
pre desfășurarea vizitei, despre cu- 
vintările celor doi conducători, ca și 
despre comunicatul comun — răs- 
punzind astfel interesului de care se 
bucură activitatea politică a Româ
niei și Iugoslaviei, pozițiile lor con
structive in abordarea problematicii 
arzătoare a actualității internaționale, 
ca țări socialiste profund preocupate 
de promovarea țelurilor păcii, destin
derii și progresului. Acest interes 
și această atenție silit o expresie fi
rească a adeziunii întrunite în zilele 
noastre de acele principii și valori 
ale eticii, echității și legalității inter
naționale, pe care cele două țări le 
afirmă consecvent și cu dinamism in 
politica lor externă.

Dialogul româno-iugoslav a re
liefat, o dată mai mult, însem
nătatea pe care o prezintă con
tactele directe, întîlnirile și 
schimburile de păreri pentru 

dezvoltarea multilaterală a relațiilor 
dintre țările socialiste frățești. Este 
o politică pe care România socia
listă o promovează în modul cel 
mai consecvent, în acest rodnic ca
dru înscriindu-se și vizita în țara 
noastră a ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Ungare, Jănos Peter. 
Este știut că în primăvara anului 
1967 la Budapesta s-au întilnit tova-

nui comunicat oficial, la actuala ope
rațiune iau parte unități, aeropur
tate, de infanterie, blindate. Surse 
militare saigoneze, citate de agenția 
Reuter, au precizat că la această 
acțiune participă circa 45 060 militari 
saigbnezi. .

mațiilor și propagandei al Guvernu
lui Regal de Uniune Națională, a dat 
publicității o declarație în care chea
mă poporul cambodgian să-și inten
sifice lupta împotriva imperialismu
lui american și a acoliților acestuia, 
anunță agenția khmeră de. informații.

Declarația cheamă armata și po
porul din întreaga țară să-și întă
rească unitatea și. să-și concentreze 
eforturile pentru a declanșa atacuri 
și mai viguroase împotriva inamicu
lui, pentru a înlătura de la putere 
echipa Lon Noi—Sirik Matak și pen
tru respingerea agresiunii imperia
liste.

★
XIENG QUANG 26 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvînt al C.C. al Fron
tului Patriotic din Laos a difuzat o 
declarație care denunță escaladarea 
agresiunii imperialiste în Laos. în 
declarație se arată că Administrația 
S.U.A. intenționează să realizeze, cu 
ajutorul trupelor regimurilor de la 
Saigon și Vientiane, o nouă operați
une militară de mari proporții în 
Laos. Frontul Patriotic dih Laos 
condamnă aceste acțiuni și cere în
cetarea atacurilor la adresa inde
pendenței și .suveranității-țării, res
pectarea acordurilor de la Geneva 
din 1962 în problema Laosului și, în 
primul rînd, încetarea bombarda
mentelor asupra teritoriului laoțian.

R.D. Vietnam, Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, Frontului Unit Națio
nal din Cambodgia și Frontului Pa
triotic din Laos, au prezentat expu
neri în care au subliniat că Statele 
Unite desfășoară în țările Indochinei 
un război agresiv, încâlcind prin a- 
ceasta toate. normele de drept inter
național și principiile Cartei Organi
zației Națiunilor Unite.

într-o declarație făcută presei, 
Amar Bentouni, președintele Ordi
nului algerian al avocaților, a decla
rat : „Pacea și dreptul sînt de par
tea popoarelor Indochinei și nu de 
partea agresorilor. Iată de ce a a- 
părut necesar ca, în această situa
ție,. juriștii să facă totul pentru de
mascarea forțelor agresoare".

Referindu-se, cu același prilej, la 
problemele securității în Europa, 
ministrul de externe al Suediei a 
subliniat că destinderea pe continent 
poate surveni numai ca rezultat al 
colaborării dintre toate țările și a 
amintit, în context, necesitatea con
vocării conferinței general europene 
pentru securitate. Ministrul' de ex
terne al Finlandei a afirmat că țara 
sa consideră că o conferință euro
peană pentru problemele securității, 
la care să participe toate țările inte
resate, va constitui calea . spre o 
pace trainică pe continent.

rășii Nicolae C-eaușescu și Jănos 
Kâdăr, eveniment care a acționat ca 
un puternic factor de stimulare a le
găturilor de colaborare pe multiple 
tărîmuri româno-ungară și care a 
fost succedat de alte întîlniri ale 
reprezentanților conducerii de partid 
și stat a celor două țări. Momentele 
principale ale vizitei ministrului un
gar, primirea desfășurată într-o at
mosferă ' tovărășească, de caldă prie
tenie, și convorbirile avute Cu pre
ședintele Consiliului de Stat, cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
discuțiile cu ministrul afacerilor ex
terne român, Corneliu Mănescu, au 
pus . în evidență evoluția pozitivă a 
relațiilor reciproce de alianță și 
colaborare, ca și hotărîrea celor două 

părți de a acționa și în viitor pentru 
fructificarea posibilităților largi de 
extindere și amplificare a acestora, 
în cele mai diferite domenii. In 
acest sens, opinia publică din țara 
noastră salută cu satisfacție aprecie
rea comună că semnarea noului Tra
tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Ungară va lărgi cadrul poli- 
tico-juridic al colaborării, va con
tribui la întărirea în continuare a 
prieteniei dintre cele două popoare 
vecine. Nu încape îndoială că acest 
document va deschide noi perspec
tive, din cele mai fertile, alianței 
și cooperării româno-ungare, în in
teresul reciproc, al progresului și 
prieteniei. popoarelor noastre, în 
concordanță cu interesele, unității 
țărilor socialiste.

Concomitent cu dezvoltarea legă
turilor pe multiple planuri cu 
toate țările socialiste, România 
se preocupă de extinderea ra
porturilor cu celelalte state ale 

lumii, în spiritul cerințelor coexisten-

Vizita ministrului român 
al comerțului exterior la Pekin 

SEMNAREA PROTOCOLULUI PRIVIND SCHIMBURILE 
DE MĂRFURI Șl PLĂȚILE PE ANUL 1972 ÎNTRE ROMÂNIA 

Șl R. P. CHINEZĂ
PEKIN 26 — Corespondentul Ager

pres, I. Gălățeanu, transmite : Vice- 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Li Sien-nien, a primit vineri 
pe ministrul comerțului exterior al 
României, Cornel Burtică. Au fost 
prezenți Pai Sian-kuo, ministrul co
merțului exterior al R. P. Chineze, 
și alte persoane oficiale chineze. A 
participat, de asemenea, ambasado
rul României la Pekin, Aurel Duma. 
Cu acest prilej a avut loc o convor
bire, în cadrul căreia au fost abor
date probleme privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor economice și 
a schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

în urma tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească și de înțelegere reciprocă, la 
Pekin a fost semnat protocolul pri
vind schimburile de mărfuri și plățile 
pe anul 1972 între Romănia și R. P. 
Chineză.

La ceremonia semnării a partici
pat vicepremierul Li Sien-nien. Din 
partea română protocolul a fost sem
nat de Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, iar din partea chi
neză de Pai Sian-kuo, ministrul co
merțului exterior.

URUGUAY

MANIFESTAȚIE DE MASA IN SPRIJINUL CANDIDATILOR 
FORȚELOR OE STINGĂ, „FRENTE AMP1IO“

MONTEVIDEO 26 (Agerpres). — La 
Montevideo a avut Ioc o mare întru
nire populară — cea mai amplă ma
nifestare de masă din istoria țării — 
care a marcat încheierea campaniei 
electorale a candidatului preziden
țial al coaliției forțelor de stînga 
„Frente Amplio", Liber Seregni, la 
alegerile generale ce vor avea loc 
duminică în Uruguay. In prezența a 
peste 200 000 de participanți, Seregni 
a făcut o succintă trecere în revistă 
a actualei situații economice și poli
tice a țării și a expus programul 
electoral al coaliției „Frente Amplio" 
din care „fac. parte comuniștii, socia
liștii, creșțin-democrații, disidenții 
partidelor Colorado și Blanco și alte 
grupări cu orientare de stînga. In 
esență, programul cu care „Frente 
Amplio" se prezintă în fața alegăto
rilor prevede măsuri care să ducă la 
schimbări structurale în sistemul 
instituțional, recuperarea resurselor 
naturale exploatate de campaniile

Eforturi pentru soluționarea 
conflictului indo - pa kistanez

DELHI 26 (Agerpres). — într-o 
cuvîntare rostită la conferința guver
natorilor provinciilor indiene, pre
ședintele țării, Venkata Giri, a de
clarat că India nu se va angaja în
tr-o confruntare „decît în cazul în 
care integritatea ei teritorială ar fi 
violată", informează agenția Indinfo. 
„Nu avem nici o dispută cu poporul 
Pakistanului. Trebuie să trăim în 
condiții de prietenie și pace", a 
spus președintele Giri.

DELIII. — Agenția United News of 
India informează că primul ministru 
indian, Indira Gandhi, a primit o 
scrisoare personală din partea pre
ședintelui Pakistanului, Yahya Khari. 
Potrivit relatărilor agenției, Yahya 
Khan și-a reeditat ofertele anterioare 
privind, o întîlnire cu premierul In
diei, pentru convorbiri asupra tuturor 
problemelor litigioase dintre cele 
două țări.

CARACI. — Președintele Partidului 

ței pașnice. în apsamblul acestor pre
ocupări, se cuvine a fi relevat proce
sul de intensificare a relațiilor cu 
diferite țări ale Americii Latine, de 
care ne leagă afinități de limbă și 
cultură, năzuințe comune de pace, 
progres șl înțelegere internațională. 
Așa cum este cunoscut, România so
cialistă urmărește cu interes și sim
patie procesele pozitive, transformă
rile înnoitoare care au loc în viața 
continentului de la sud de Rio 
Grande, își manifestă sprijinul și so
lidaritatea față, de eforturile țărilor și 
popoarelor latino-americane în ve
derea consolidării independenței lor 
politice și economice, a valorificării 
în interes național a resurselor de 
care dispun, realizării de pași con- 

creți pe calea progresului social. 
Sînt aspecte subliniate în mod preg
nant în interviurile acordate de to
varășul Nicolae Ceaușescu unor zia
riști din Chile, Cuba și respectiv 
Mexic. Aceste interviuri, care s-au 
succedat la foarte scurt timp unul de 
altul, sînt de altfel o dovadă a inte
resului manifestat și în sens invers 
— din partea popoarelor latino-ame
ricane față de^ poporul român, față de 
experiența și succesele sale în con
strucția socialistă, de politica sa ex
ternă pusă în slujba idealurilor des
tinderii, ; încrederii, cooperării. Vizita 
pe care o delegație parlamentară ro
mână o întreprinde în prezent într-un 
șir de state din America Latină este 
o nouă expresie a acestui proces.

Săptămîna care se încheie a mar
cat o recrudescență vizibilă a 
acțiunilor forțelor agresoare a- 
mericano-saigoneze pe fron
turile de luptă din Indochina, 

în timp ce în Laos s-au intensificat 
raidurile de bombardament ale avia
ției S.U.A., din Cambodgia se anunță

Au fost, de asemenea, prezenți re
prezentanți ai Ministerului Comer
țului Exterior, ai Ministerului Afa
cerilor Externe și alte persoane ofi
ciale. La ceremonie a fost de față 
ambasadorul român, Aurel Duma.

Potrivit protocolului, România va 
exporta în R. P. Chineză produse 
siderurgice, produse chimice și pe
trolifere, utilaj petrolier, autocamioa
ne și tractoare, nave, mașini-unelte 
și alte produse ale industriei con
structoare de mașini. R. P. Chineză 
va livra României metale neferoase, 
cocs, produse siderurgice, chimice, 
produse agroalimentare, textile și 
alte bunuri de consum. Volumul li
vrărilor reciproce, convenite prin 
protocol, marchează o creștere față 
de anul precedent.

Vineri seara, Pai Sian-kuo, minis
trul comerțului exterior al R. P. Chi
neze, a oferit o masă în cinstea de
legației comerciale române. Au par
ticipat vicepremierul Li Sien-nien și 
alte persoane oficiale chineze. A fost 
prezent ambasadorul român la Pekin, 
Aurel Duma.

Pai Sian-kuo și Cornel Burtică au 
rostit toasturi.

străine, naționalizarea industriei fri
gorifice, a băncilor și societăților de 
comerț exterior, reforma agrară, ri
dicarea măsurilor excepționale pentru 
a se restabili libertățile democratice 
în țară, iar pe plan extern, promova
rea unei politici de independență și 
relații cu toate statele.

„Responsabilitatea noastră, a decla
rat Seregni, este imensă și, de aceea, 
trebuie să fim capabili să ducem la 
îndeplinire tot ce ne propunem, cu 
sprijinul poporului și orientați de in
teresele sale". Poporul, a spus el, este 
promotorul actului istoric pe care il 
trăim acum. „Frente Amplio" semni
fică o schimbare radicală în stilul 
nostru politic și al propriului nostru 
mod de a trăi", a menționat Seregni.

întrunirea electorală din capitala 
uruguayană s-a transformat, potrivit 
agenției Prensa Latina, într-o ma
nifestație de masă a populației în 
sprijinul candidaților coaliției „Fren
te Amplio".

Poporului din Pakistan, Aii Bhutto, 
fost ministru de externe, a decla
rat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că „trebuie găsită o soluție 
crizei din relațiile pakistano-indiene 
mai curind pe subcontinent decît în 
altă parte". El și-a reafirmat părerea 
că Pakistanul nu trebuie să prezinte 
conflictul spre examinare Consiliului 
de Securitate, informează agenția 
Reuter.

ANKARA. — Primul ministru al 
Turciei, Nihat Erim, s-a pronunțat 
pentru încetarea focului și o rezol
vare pe cale pașnică a disputei din
tre India și Pakistan, informează a- 
genția Associated Press.

TEHERAN. Ministerul de Externe 
al Iranului a dat publicității o de
clarație în care se exprimă speranța 
că „cele două părți se vor abține de 
la orice acțiune care ar putea duce 
la extinderea crizei sau la intensifi
carea tensiunii actuale".

o nouă penetrație masivă a unități
lor saigoneze, prezentată ca cea 
mai mare operațiune de acest 
fel de la invazia din martie 1970. Se 
poate pune în mod firesc între
barea : oare saigonezii și cei care le 
inspiră și le susțin acțiunile nu au 
învățat nimic din eșecul usturător al 
acelei aventuri, li s-au șters așa de 
repede din memorie scenele de pa
nică de nedescris care au însoțit 
retragerea dezordonată de pe șoseaua 
nr. 9 din Laos ? Actuala tentativă de 
invazie, care reprezintă o nouă și 
gravă încălcare a acordurilor de la 
Geneva, este și ea, inevitabil, con
damnată eșecului. întreaga evoluție 
a evenimentelor din această parte 
a lumii demonstrează cu prisosință 

că forțele intervenției străine nu pot 
impune o soluție militară, ’ că sin
gura cale de reglementare o consti
tuie propunerile constructive și echi
tabile in 7 puncte ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, ca și propu
nerile Frontului Patriotic Laoțian și 
cele ale Frontului Național Unit 
din Cambodgia, care preconizează, 
în mod rațional, încetarea imediată 
a războiului, retragerea trupelor a- 
gresoare, recunoașterea dreptului por 
poarelor Indochinei de a-și organiza 
viața așa cum cred de cuviință, fără 
nici un amestec din afară.

Atenția opiniei publice a fost, 
totodată, îndreptată in aceste 
zile spre o altă regiune a Asiei

— respectiv frontiera dintre In
dia și Pakistan, unde s-a înre

gistrat o creștere bruscă a tensiunii, 
care domnește aci de cîtăva vreme. 
Telegramele de presă anunță ciocniri 
între unități de infanterie și blin
date, dueluri de artilerie și de avia
ție, soldate cu pierderi de ambele

Președintele Roumediene 
l-a primit pe ambasadorul 

României la Alger
ALGER 26 (Agerpres). — Houari 

Boumediene, președintele Consiliului 
Revoluției și președinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Alge
riene Democratice și Populare, l-a 
primit joi după-amiază pe Nicolae 
Sipoș, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Alger, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din Algeria.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Albania 
l-a primit pe ambasadorul

României la Tirana
TIRANA 26 (Agerpres). — Meh

met Shehu, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Albania, l-a pri
mit pe Manole Bodnaraș, ambasado
rul Republicii Socialiste România la 
Tirana, în legătură cu plecarea sa 
definitivă de la post.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Y. Nakasone în favoarea 
normalizării relațiilor 

chino-japoneze
TOKIO 26 (Agerpres). — Președin

tele Comitetului executiv al Parti
dului liberal-democrat, de guvernă- 
mînt, din Japonia, Yasuhiro Naka
sone, a cerut guvernului nipon să în
cheie „un tratat de pace cu China 
bazat pe recunoașterea guvernului de 
la Pekin, ca singurul guvern legitim 
al Chinei, și a Taiwanului ca parte 
a ei" — transmite agenția Kyodo. 
Nakasone a adăugat că va depune 
toate eforturile pentru votarea unei 
rezoluții privind normalizarea rela
țiilor diplomatice japono-chineze în 
cursul actualei sesiuni a Dietei.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

JâHOS Kâdâr, Prlm-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., l-a primit vineri 
pe Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, care se află în Ungaria într-o 
vizită oficială de prietenie — anunță 
agenția M.T.I. A fost prezent Jeno 
Fock, președintele guvernului ungar.

Simpozionul „Comuniștii 
italieni și Europa", orsanizat 
de „Centrul de studii de politică e- 
conomică al P.C.I." și de grupurile 
parlamentare comuniste din Camera 
Deputaților și Senat și-a desfășurat 
lucrările la Roma. Au participat nu
meroși economiști și oameni politici, 
deputați și senatori de diferite ori
entări politice, precum și reprezen
tanți a 16 partide comun’ste și mun
citorești europene. Din România a 
fost prezent Constantin Vlad, vice
președinte al Academiei de Științe 
Sociale și Politice.

Convorbirile dintre R.D.G. 
și R.F.G. Michael Kolil, secretar de 
stat la Consiliul de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane, și Egon 
Bahr, secretar de stat la Cancelaria 
federală a Republicii Federale a Ger
maniei, au reluat vineri la Bonn 
convorbirile, în prezența delegațiilor 
și experților care îi însoțesc. Trata
tivele, menționează agenția A.D.N., 

părți, ca și cu victime în rîndurile 
populației civile. Situația de încor
dare din această regiune constituie 
un legitim motiv de îngrijorare pen
tru cercurile largi ale opiniei, pu
blice internaționale. India și Pa
kistanul sînt țări în curs de dez
voltare, care au nevoie să-și în
drepte toate eforturile și resursele 
în direcția lichidării sechelelor grele, 
dureroase ale dominației coloniale, 
în diferite domenii ale vieții econo
mice și sociale. în aceste condiții, 
este speranța tuturor cercurilor iu
bitoare de pace și progres din lume 
că va fi găsită o soluție pașnică, de 
natură să ducă la normalizarea at
mosferei în această zonă.

La Viena se desfășoară în pre
zent convorbiri între experții 
țărilor producătoare de petrol 
din regiunea Golfului Persic și 
reprezentanții companiilor pe

troliere occidentale, în legătură cu 
prejudiciile pe care aceste țări 
le-au suferit ca urmare a devalori
zării de facto a dolarului. Asistăm 
la un nou episod a ceea ce s-a numit 
„bătălia țițeiului". Țările producă
toare respective descoperă forța ac
țiunilor lor solidare în procesul de 
redobîndire a suveranității asupra 
resurselor naționale, de valorificare 
a acestora în conformitate cu intere
sele și necesitățile proprii.

Reșpingînd ca nesatișfăcătoare pri
mele propuneri care le-au fost fă
cute în cadrul acestei, runde, țările 
amintite au impus continuarea trata
tivelor. S-ar fi putut concepe o a- 
semenea situație cu ani în urmă ? 
Asemenea fapte, pline de semnifica
ție, atestă îngustarea sferei de apli
care a practicilor, amestecului și do
minației celor slabi de către cei pu
ternici, rezistența tot mai fermă 
opusă încercărilor de știrbire a in
tereselor naționale, afirmarea tot 
mai categorică a dreptului sacru al 
popoarelor de a fi stăpîne pe bogă
țiile proprii și a-și decide singure 
soarta.

Romulus CĂPLESCU

Ședința Camerei Populare 
a R. D. Germane

• W. ULBRICHT REALES ÎN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL 
CONSILIULUI DE STAT, IAR W. STOPII CA PREȘEDINTE AL 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI

BERLIN 26 — Corespondentul
nostru. Șt. Deju, transmite : După 
alegerile din 14 noiembrie, Camera 
Populară a R.D. Germane s-a în
trunit vineri la Berlin în prima șe
dință a celei de-a șasea legislaturi.

Deputății au procedat la alegerea 
Prezidiului Camerei Populare, a 
componenței Consiliului de Stat, a 
președintelui Consiliului de Miniș
tri și a președintelui Consiliului Na
țional al Apărării.

La propunerea lui Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Walter UIbricht a fost reales în 
funcția de președinte al Consiliului

încheierea lucrărilor sesiunii

Sovietului Suprem al U. R. S. S.
MOSCOVA 26 (Agerpres). — A- 

genția T.A.S.S. transmite că la Krem
lin au. luat sfirșit vineri lucrările 
sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., desfășurate în prezența lui 
Leonid. Brejnev, Alexei Kosîghin, Ni
kolai Podgornii și a altor conducă
tori sovietici.

Deputății au dezbătut, în ședințe 
separate și comune ale celor două 
camere ale parlamentului U.R.S.S. — 
Sovietul Uniunii și Sovietul Națio
nalităților — proiectul planului cin
cinal de dezvoltare a economiei na
ționale sovietice pe perioada 1971— 
1975, proiectul planului și cel al bu
getului de stat pe 1972. In înche
ierea dezbaterilor a luat cuvîntul Ale
xei Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Sovietice. 
Sovietul Suprem a aprobat proiec
tele respective.

Au fost examinate și aprobate, tot
odată, decretele emise de Prezidiul 
Sovietului Suprem în perioada din
tre cele două sesiuni.

vor continua sîmbătă în capitala 
R.F.G.

Guvernul Peruluia semnat 
un acord privind trecerea sub con
trolul statului a întreprinderilor con
sorțiului nord-american „W. , R. 
Grace", care acționează în această- 
țară. Actul prevede achiziționarea 
inițială a 51 la sută. din acțiunile în
treprinderilor consorțiului, urmînd ca 
restul să fie amortizate în următorii 
15 ani. Astfel, acordul pune capăt 
influenței exercitate de „W. R. 
Grace", timp de o jumătate de secol, 
nu numai în viața economică a țării, 
dar și în cea politică.

In capitala Iranului a luat 
sfirșit cel de-al VI-lea festival 
internațional al filmului pentru 
copii și tineret. Premiul juriu
lui internațional și medalia de 
aur pentru cel mai bun film 
pentru tineret au fost decernate 
filmului românesc „1 plus 1 
egal 1“, realizat de Ion Popescu- 
Gopo. Premiul „Delfinul de 
aur" pentru cel mai bun film 
de educație și Premiul Arhivei 
Naționale de Film din Iran au 
fost conferite unui alt film ro
mânesc — „Moartea căprioarei" 
al regizorului Cristu Poluxis.

Comunicat
slav. Premierul

irano-iugo-
Iranului, Amir

Abbas Hoveida, și-a încheiat vizita 
oficială în Iugoslavia, efectuată la 
invitația președintelui Consiliului E- 
xecutiv Federal, Gemal Biedici, în 
comunicatul dat publicității se arată 
că cei doi premieri au procedat la 
un schimb de păreri privind proble
mele internaționale actuale și căile 
de îmbunătățire a relațiilor bilaterale. 
Ei au subliniat necesitatea de a se de
pune eforturi pentru afirmarea cola
borării între toate țările pe baza e- 
galității și respectului reciproc.

Președintele Nixon a cerut 
aplicarea legii Taft-Hartley pentru a 
se pune capăt grevei docherilor de 
pe coastele răsăritene ale S.U.A., de
clanșată în urmă cu 56 de zile. A- 
ceasta este cea de-a doua invocare 
de către președintele Nixon a legii 
antiimuncitorești Taft-Hartley.

Congresul Uniunii zia
riștilor bulgari a încheiat 
lucrările la Sofia. Au fost dezbătute 
sarcinile ce revin presei, radioului și 
televiziunii în lumina hotărîrilor Con
gresului al X-lea al Partidului Co
munist Bulgar și au fost adoptate u- 
nele modificări la statutul uniunii. 
Participanții au ales noua conducere 
și biroul uniunii ; ca președinte a fost 
reales Gheorghi Bokov, membru al 
secretariatului C.C. al P.C.B., redac
tor șef al ziarului „Rabotnicesko 
Delo".

O reuniune juridică româno- 
franceză a început vineri la 
Paris. In ședința de deschidere, 
au luat cuvîntul prof. Maxim Le 
Tourneur, președintele Societății 
de legislație comparată din 
Franța, prof. dr. docent Ioan 
Ceterchi, vicepreședinte al Aca
demiei de științe sociale și poli
tice din Republica Socialistă Ro
mânia, șeful grupului de juriști 
români care participă la întilni- 
re, și ambasadorul României la 
Paris, Constantin Flitan. ' 

de Stat, iar Willi Stoph ca preșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
fiind însărcinat, totodată, cu forma
rea noului guvern. Declarația guver
namentală și componența Consiliu
lui de Miniștri vor fi supuse Came
rei Populare in cea de-a doua șe
dință a sa, la 29 noiembrie.

Președinte al Camerei Populare a 
fost reales Gerald Gdtting. In func
ția de președinte al Consiliului apă
rării Naționale a fost reales Erich 
Honecker.

în cadrul ședinței, Walter UIbricht 
a rostit o cuvîntare.

Bugetul de stat pe 1972 prevede a- 
locarea sumei de 169,8 miliarde ru
ble pentru dezvoltarea economiei na
ționale, ceea ce reprezintă o depășire 
cu 10,2 miliarde ruble a cheltuielilor 
anului curent. Pentru finanțarea in
dustriei vor fi alocate 87 miliarde 
ruble — cu 9,6 la sută mai mult de
cît în 1971, iar pentru dezvoltarea a- 
griculturii — 27,6 miliarde ruble, ceea 
ce reprezintă o creștere de 10,2 la 
sută.

Cresc substanțial alocațiile pentru 
dezvoltarea industriei ușoare, alimen
tare și prestațiilor pentru populație. 
Cheltuielile pentru măsurile social- 
culturale se vor cifra la 62,9 miliarde 
ruble, din care pentru Asigurările so
ciale 25,8 miliarde ruble. în conformi
tate cu Directivele Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S., se prevede ca 
4,8 miliarde ruble să fie destinate în
făptuirii unor importante măsuri în 
vederea creșterii continue a bunăstării, 
poporului.

Bugetul U.R.S.S. pe anul viitor pre
vede pentru cheltuielile de apărare 
suma de 17,9 miliarde ruble, ceea ce 
reprezintă 10,3 la sută din totalul chel
tuielilor.

ACORDUL ANGLO-RHOOESIAN

On compromis 
puternic contestat

Șeful diplomației engleze, Alee 
Douglas Home, a prezentat in Came
ra Comunelor acordul incheiaț re
cent intre Londra și Salisbury privind 
soluționarea diferendului ce datează 
de 6 ani intre cele două țări, ca ur
mare a proclamării unilaterale a 
independenței Rhodesiei. Politica 
echivocă a. Londrei, dublată de un 
embaryou economic transparent față 
de fosta sa colonie, nu putea avea 
ca rezultat ,.i «aducerea la legalita
te" a guvernanților de la Salisbury, 
așa cum se pretindea pe malurile Ța- 
misei. Ca urmare, Anglia a cedat și de 
această dată. Acordul intervenit in 
urma vizitei lui Home in Rhodesia 
prevede, in esență, extinderea, în
tr-o perioadă nedefinită, a numărului 
de africani in parlamentul rhodesian, 
in schimbul recunoașterii de către 
Anglia a independenței Rhodesiei. In 
prezent, populația africană, de apro
ximativ 5 milioane de locuitori, are 
in parlament doar 15 locuri, în timp 
ce un sfert de milion de albi sînt re- 
prezentați de 45 de deputați! De men
ționat că cei 15 africani provin mai 
ales din rîndurile șefilor de trib, 
aflați pe statele de plată ale guver
nului Smith. Protestind împotriva în
țelegerii dintre Anglia și regimul 
rasist de la Salisbury, Frontul de eh- 
berare din Zimbabwe (denumire dată 
de populația africană Rhodesiei) a 
declarat că „acordul este total inac
ceptabil".

Incercind să prevină protestele am
ple care sînt de prevăzut în urma 
compromisului anglo-rhodesian, Lon
dra a cerut întrunirea Consiliului de 
Securitate, cu care prilej reprezen
tantul britanic a înfățișat, într-o vi
ziune proprie, acordul realizat. El a 
recunoscut, totuși, că acesta „nu a- 
duce nici o schimbare în situația ac
tuală din Rhodesia". In aceeași șe
dință, dînd expresie nemulțumirii 
profunde a statelor africane față. de 
politica ambiguă a Marii Britanii în 
problema rhodesiană, reprezentantul 
statului Burundi a condamnat com
promisul intervenit, arătînd că „el 
este departe de a fi satisfăcător, per- 
mițînd regimului lui Ian Smith să 
mențină un control deplin al puterii 
pe o perioadă de timp nedefinită". 
La rindul său, reprezentantul Uniu
nii Sovietice a subliniat că „orice re
glementare realizată fără consultarea 
populației autohtone majoritare are- 
un caracter colonialist și rasist". De 
altfel, zilele trecute Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat, cu o majo
ritate covirșitoare de voturi, o rezo
luție in care este reafirmat principiul 
proclamării independenței Rhodesiei 
numai în condițiile existenței unui 
guvern care să reprezinte populația 
autohtonă majoritară.

Compromisul intervenit la Salisbu
ry este considerat de popoarele afri
cane, de opinia publică progresistă 
internațională ca un act menit să o- 
fere o acoperire rasiștilor de la Sa
lisbury. contravenind intereselor și 
aspirațiilor legitime ale poporului 
Zimbabwe. Soarta Rhodesiei nu poate 
fi hotărîtă decît de poporul 
Zimbabwe însuși, care este decis să 
lupte pină la capăt pentru obținerea 
unei independențe reale.

A. B.
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